
SK 1 SK 

 

Program Slovensko 2021 – 2027  

Tabuľka 12: Základné podmienky 

Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ 

Splnenie 
základnej 

podmienky 
Kritériá 

Splnenie 

kritérií 
Odkaz na príslušné dokumenty Odôvodnenie 

1. Účinné 

mechanizmy 

monitorovania trhu 

verejného 

obstarávania 

  

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. 

Táto 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 www.uvo.gov.sk, napr.: 

https://www.uvo.gov.sk/o-urade/spravy- 

o-cinnosti-uradu-369.html 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a- 

registre- 

474.htmlhttps://www.uvo.gov.sk/legislat 

ivametodika-dohlad/metodika- 

zadavania-zakaziek-5ae.html 

https://www.uvo.gov.sk/informacny- 

servis/analyticke-vystupy/analyzy- 

odboru-dohladu-

60f.htmlhttps://www.uvo.gov.sk/legislati

vameto dika-dohlad/kontrola/prehlad- 

rozhodnuti-536.html 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie- 

profilov-4db.html 

Opatrenia sú napĺňané prostredníctvom: 

• Správ o činnosti úradu 

• Informácií o celkovom štatistickom 

vyhodnotení procesu verejného 

obstarávania za príslušný rok 

• Kontrolných zoznamov (k dispozícii na 

RO) 

• Interného informačného systému Úradu 

pre verejné obstarávanie - Procurio 

• Verejne prístupného informačného 

systému - Vestník verejného obstarávania 

ÚVO poskytuje a zverejňuje pre subjekty 

pôsobiace v procese VO usmernenia, 

metodiku, analýzy a vydáva svoje 

kontrolné výstupy. 

Údaje povinne zverejňujú verejní 

obstarávatelia a obstarávatelia v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní, splnenie 

povinnosti kontroluje ÚVO. 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní je verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ povinní zdokumentovať 

  

http://www.uvo.gov.sk/
https://www.uvo.gov.sk/o-urade/spravy-o-cinnosti-uradu-369.html
https://www.uvo.gov.sk/o-urade/spravy-o-cinnosti-uradu-369.html
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.htmlhttps:/www.uvo.gov.sk/legislativameto
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.htmlhttps:/www.uvo.gov.sk/legislativameto
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.htmlhttps:/www.uvo.gov.sk/legislativameto
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.htmlhttps:/www.uvo.gov.sk/legislativameto
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.htmlhttps:/www.uvo.gov.sk/legislativameto
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html
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Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ 

Splnenie 

základnej 

podmienky 

Kritériá 
Splnenie 

kritérií 
Odkaz na príslušné dokumenty Odôvodnenie 

       
celý priebeh VO. Na tento účel evidujú 

kompletnú dokumentáciu, ktorú 

uchovávajú desať rokov odo dňa 

odoslania oznámenia o výsledku VO, 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 hospodárskej 

súťaže: meno víťazného 

uchádzača, počet prvotných 

uchádzačov a zmluvná hodnota; 

b) Informácie o konečnej cene po 

dokončení a o účasti MSP ako 

priamych uchádzačov, ak 

vnútroštátne systémy takéto 

informácie poskytujú. 

Áno www.uvo.gov.sk 

https://am.uvo.gov.sk/oam/server/obrare 

q.cgi?encquery%3D9qm6GVDN%2FgF 

QTk3dMq%2ByIJlr%2B627eKCQEBc 

QjGmVLb3yEeG5U2IoIt6TXpxNJwno 

6Hfg1QBZ5qnMbgAyP%2FxyXmia%2 

B8eAhQ54XjPiqf3djFvJwTsPsiBqvR02 

5KZmL3WRpz4OettBxpMhku1ALH% 

2BRWYtvk6YfZtSFDcaJQgYtRw92y1 

kb02appLXgx9WYHbRIjP%2F6luv0fk 

VTeJOBx69ZGw00igZMMydpxYBKO 

KY9jJSOlatZGsFi7Wdb72Fu%2BNsrsx 

Q4%2FLSAzs%2FKMbkcMnmmvw%3 

D%3D%20agentid%3Dapache24prod2a 

%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26c 

ksum%3D6ae8c5856051f3e82e07f519f 

642b3da168c9d66 

www.crz.gov.sk 

Dáta sú primárne získavané z oznámení 

použitých vo VO. V prípade nadlimitných 

a podlimitných zákaziek sú k dispozícii 

dáta: 

• Identifikačné údaje víťazných 

uchádzačov, 

• Počet predložených ponúk na zmluvu, 

• Zmluvnú cenu za oznámenie, a zmluvnú 

cenu, uzavretú s konkrétnym 

uchádzačom, 

• Predpokladanú hodnotu za oznámenie, 

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 informačného systému 

Elektronického VO (pre zákazky 

realizované cez uvedený systém). Počet 

pôvodných uchádzačov a vybraných 

uchádzačov, nie len počet predložených 

ponúk bude možné získať z eFormulárov, 

ktoré by mali byť implementované v júni 

2023 ako 

  

http://www.uvo.gov.sk/
https://am.uvo.gov.sk/oam/server/obrare
http://www.crz.gov.sk/
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Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ 

Splnenie 

základnej 

podmienky 

Kritériá 
Splnenie 

kritérií 
Odkaz na príslušné dokumenty Odôvodnenie 

       povinné. 

Účasť MSP sa monitoruje a zverejňuje v 

rámci výročných správ. Informácie podľa 

bodu 2, písm. b. sa zverejňujú na profile, 

sú predmetom aj v rámci informácií o 

výsledku a cena je pretavená do zmluvy a 

zverejňovaná v Centrálnom registri 

zmlúv. 

Úrad disponuje v rámci org. štruktúry 

analytickým a štatistickým oddelením. 

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. 

Áno www.uvo.gov.sk, napr.: 

https://www.uvo.gov.sk/o-urade/spravy- 

o-cinnosti-uradu-369.html 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a- 

registre- 

474.htmlhttps://www.uvo.gov.sk/legislat 

ivametodika-dohlad/metodika- 

zadavania-zakaziek-5ae.html 

https://www.uvo.gov.sk/informacny- 

servis/analyticke-vystupy/analyzy- 

odboru-dohladu-60f.html 

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

dika-dohlad/kontrola/prehlad- 

rozhodnuti-536.html 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie- 

Opatrenia sú napĺňané prostredníctvom: 

• Správ o činnosti úradu 

• Informácií o celkovom štatistickom 

vyhodnotení procesu VO za príslušný rok 

• Kontrolných zoznamov (k dispozícii na 

RO) 

• Interného informačného systému Úradu 

pre verejné obstarávanie - Procurio 

• Verejne prístupného informačného 

systému - Vestník verejného obstarávania 

ÚVO poskytuje a zverejňuje pre subjekty 

pôsobiace v procese verejného 

obstarávania usmernenia, metodiku, 

analýzy a vydáva svoje kontrolné 

výstupy. 

  

http://www.uvo.gov.sk/
https://www.uvo.gov.sk/o-urade/spravy-o-cinnosti-uradu-369.html
https://www.uvo.gov.sk/o-urade/spravy-o-cinnosti-uradu-369.html
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.html
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.html
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativameto
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
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Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ 

Splnenie 

základnej 

podmienky 

Kritériá 
Splnenie 

kritérií 
Odkaz na príslušné dokumenty Odôvodnenie 

      
profilov-4db.html 

Údaje povinne zverejňujú verejní 

obstarávatelia a obstarávatelia v zmysle 

zákona o VO, splnenie povinnosti 

kontroluje ÚVO. 

       

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní je verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ povinní zdokumentovať celý 

priebeh VO. Na tento účel evidujú 

kompletnú dokumentáciu, ktorú 

uchovávajú desať rokov odo dňa 

odoslania oznámenia o výsledku VO, ak 

osobitný predpis neustanovuje inak; 

rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej 

doby jej trvania. 

    

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 
www.uvo.gov.sk, napr.: 

https://www.uvo.gov.sk/o-urade/spravy- 

o-cinnosti-uradu-369.html 

Opatrenia sú napĺňané prostredníctvom: 

• Správ o činnosti úradu 

• Informácií o celkovom štatistickom 

vyhodnotení procesu VO za príslušný 

      https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a- 

registre- 

474.htmlhttps://www.uvo.gov.sk/legislat 

ivametodika-dohlad/metodika- 

zadavania-zakaziek-5ae.html 

rok 

• Kontrolných zoznamov (k dispozícii na 

RO) 

• Interného informačného systému 

Úradu pre verejné obstarávanie - Procurio 

      

https://www.uvo.gov.sk/informacny- 

servis/analyticke-vystupy/analyzy- 

odboru-dohladu-60f.html 

• Verejne prístupného informačného 

systému - Vestník verejného obstarávania 

      

https://www.uvo.gov.sk/legislativameto ÚVO poskytuje a zverejňuje pre   

http://www.uvo.gov.sk/
https://www.uvo.gov.sk/o-urade/spravy-
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-474.htmlhttps:/www.uvo.gov.sk/legislat
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-474.htmlhttps:/www.uvo.gov.sk/legislat
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-474.htmlhttps:/www.uvo.gov.sk/legislat
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.html
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.html
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativameto
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Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ 

Splnenie 

základnej 

podmienky 

Kritériá 
Splnenie 

kritérií 
Odkaz na príslušné dokumenty Odôvodnenie 

      
dika-dohlad/kontrola/prehlad- 

rozhodnuti-536.html 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie- 

profilov-4db.html) 

subjekty pôsobiace v procese verejného 

obstarávania usmernenia, metodiku, 

analýzy a vydáva svoje kontrolné 

výstupy. 

Údaje povinne zverejňujú verejní 

obstarávatelia a obstarávatelia v zmysle 

zákona o VO, splnenie povinnosti 

kontroluje ÚVO. 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní je verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ povinní zdokumentovať celý 

priebeh verejného obstarávania. Na tento 

účel evidujú kompletnú dokumentáciu, 

ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa 

odoslania oznámenia o výsledku VO, ak 

osobitný predpis neustanovuje inak; 

rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej 

doby jej trvania. 

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 https://www.crz.gov.sk/3378248/ 

https://www.crz.gov.sk/3378165/ 

https://www.crz.gov.sk/3378240/ 

https://www.uvo.gov.sk/informacny- 

servis/statistika-procesu-verejneho- 

obstaravania-396.html 

Úrad pre verejné obstarávanie v roku 

2018 podpísal Memorandum o spolupráci 

s Generálnou prokuratúrou SR a 

Protimonopolným úradom SR, na základe 

ktorých sú takéto podozrivé situácie a 

súvisiace informácie postupované. 

Protimonopolný úrad SR je 

kompetentným orgánom vo veci 

rozhodovania o dohodách obmedzujúcich 

súťaž uzavretých v procese verejného 

obstarávania. V zákone o verejnom 

obstarávaní je taktiež 
  

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
https://www.crz.gov.sk/3378248/
https://www.crz.gov.sk/3378165/
https://www.crz.gov.sk/3378240/
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/statistika-procesu-verejneho-
https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/statistika-procesu-verejneho-
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Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ 

Splnenie 

základnej 

podmienky 

Kritériá 
Splnenie 

kritérií 
Odkaz na príslušné dokumenty Odôvodnenie 

       
samostatný dôvod na vylúčenie, a to v § 

40 ods. 6 písm. g) kedy v takých 

prípadoch rozhoduje Úrad pre verejné 

obstarávanie 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. 

2. Nástroje a 

kapacita na účinné 

uplatňovanie 

pravidiel štátnej 

pomoci 

  

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 Zákon 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) 

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

predpisy/SK/ZZ/2015/358/20160101 

Koordinátor pomoci 2021 - 2027 - 

Protiminopolný úrad SR (PMÚ) 

pravidelne aktualizuje webové sídlo: 

www.antimon.gov.sk 

Podnik v ťažkostiach - overenie v rámci 

schém štátnej pomoci a pri štátnej pomoci 

ad hoc. Definícia je v riadiacej 

dokumentácii pre RO a v metodikách pre 

posúdenie splnenia podmienky. Doplnené 

sú napr. excel. tab. s účtovnými a 

finančnými údajmi príjemcu. 

Schémy pomoci - podmienka a povinnosť 

overenia jej splnenia je priamo v 

schémach. Žiadateľ musí preukázať, že 

nie je podnikom v ťažkostiach (najmä 

účtovnou závierkou) a musí byť uvedené, 

že poskytovateľ pomoci overí splnenie 

podmienky. Spôsob overenia závisí od 

poskytovateľa. Existencia metodiky/testu 

na overenie podniku v ťažkostiach je 

podmienkou pre vydanie záväzného 

stanoviska PMÚ. 

Pomoc Ad hoc - Poskytovateľ musí pred 

poskytnutím pomoci požiadať PMÚ o 

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/358/20160101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/358/20160101
http://www.antimon.gov.sk/
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vydanie záväzného stanoviska a 

preukázať, že sú splnené všetky 

podmienky pre poskytnutie pomoci a 

poskytnúť dokumentáciu (ako overil, že 

žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach).V 

prípade pochybností môžu RO požiadať o 

konzultáciu PMÚ. 

Podniky, ktorých sa týka povinnosť 

vymáhania - podmienku obsahujú podľa 

zákona všetky schémy pomoci. Žiadateľ 

ju musí preukázať a poskytovateľ overiť 

jej splnenie. Na webe PMÚ sú potrebné 

informácie o vymáhaní pomoci. 

2. Prostredníctvom prístupu k 

odbornému poradenstvu a 

usmerneniam v otázkach štátnej 

pomoci, ktoré poskytujú experti 

miestnych alebo vnútroštátnych 

orgánov v oblasti štátnej pomoci. 

Áno Zákon 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) 

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

predpisy/SK/ZZ/2015/358/20160101 

Koordinátor pomoci 2021 - 2027 - 

Protiminopolný úrad SR (PMÚ) 

pravidelne aktualizuje webové sídlo: 

www.antimon.gov.sk 

Koordinátor pomoci považuje zvyšovanie 

povedomia o pravidlách v oblasti štátnej 

pomoci za jednu z dlhodobých priorít. Na 

tento účel využíva pracovné stretnutia, 

školenia, webové sídlo 

www.antimon.gov.sk, kontaktnú e-

mailovú adresu, sieť kontaktných osôb. 

Vypracúva tiež vlastné metodické 

usmernenia. 

Koordinátor pomoci pravidelne školí aj 

AK implementujúce fondy EÚ. Pre 

štandardizované pozície je školenie k 

štátnej pomoci povinné a pre 

neštandardizované pozície je školenie 

dobrovoľné. Okrem toho koordinátor 

pomoci organizuje školenia a praktické 

workshopy z vlastnej iniciatívy alebo na 

základe požiadaviek poskytovateľov. 

Informácie o ponúkaných 

školeniach/workshopoch sú vždy   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/358/20160101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/358/20160101
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/
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zverejňované na webovom sídle 

koordinátora pomoci a zároveň zasielané 

cez sieť kontaktných osôb. 

Na webovom sídle koordinátora pomoci 

je vytvorený samostatný priečinok určený 

pre mestá, obce a samosprávne kraje. 

Informácie zverejňované na webovom 

sídle sú tiež automaticky prenášané aj na 

webové sídlo Združenia miest a obcí 

Slovenska a na kontaktné adresy, ktoré 

ZMOS eviduje v rámci svojich kontaktov. 

3. Účinné 

uplatňovanie a 

implementácia 

Charty základných 

práv Európskej 

únie 

  

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 Základný mechanizmus na zabezpečenie 

dodržiavania horizontálnych princípov v 

Programovom období 2021 - 2027 a 

základných horizontálnych podmienok: 

Účinné uplatňovanie a implementácia 

Charty základných práv Európskej únie a 

Implementácia a uplatňovanie Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím (UNCRPD) v súlade s 

rozhodnutím Rady 2010/48 / ES (ďalej 

len „mechanizmus“). 

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

7752/1 

www.horizontalneprincipy.gov.sk 

MPSVR SR bola uložená povinnosť zo 

strany EK zabezpečiť plnenie HZP, ktoré 

umožňujú účinné uplatňovanie a 

implementáciu Charty základných práv 

EÚ (ďalej „Charta“) a Dohovoru OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím 

(ďalej „Dohovor OSN“). 

V nariadení EP a Rady (EÚ) 2021/1060 z 

24. júna 2021 sa vyžaduje, aby čl. štáty 

počas celého programového obdobia 

zabezpečili nepretržité plnenie HZP. 

Vláda SR uznesením č. 416 z 22. júna 

2022 vzala na vedomie materiál 

„Informácia o požiadavkách EK vo veci 

zabezpečenia plnenia základnej 

horizontálnej podmienky „Účinné 

uplatňovanie a implementácia Charty 

základných práv Európskej únie“ a 

uložila ministrovi PSVR SR pripraviť 

materiál, ktorým SR zabezpečí súlad s 

dodržiavaním Charty. Za účelom   

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
http://www.horizontalneprincipy.gov.sk/
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splnenia uvedenej úlohy bol vypracovaný 

mechanizmus. Predmetný dokument bol 

schválený vládou SR uznesením č. 668, 

26.októbra 2022. Následne sú SK orgány 

povinné informovať EK o spôsobe 

splnenia povinnosti vykonávania HZP s 

termínom do 15.11.2022. 

Schválený mechanizmus poskytuje základ 

pre splnenie obidvoch kritérií. Na jeho 

základe bude gestor zabezpečovať plnenie 

HZP pri implementácii programu. 

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 na zabezpečenie 

dodržiavania horizontálnych princípov v 

programovom období 2021 - 2027 a 

základných horizontálnych podmienok: 

Účinné uplatňovanie a implementácia 

Charty základných práv Európskej únie a 

Implementácia a uplatňovanie Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím (UNCRPD) v súlade s 

rozhodnutím Rady 2010/48 / ES (ďalej 

len „mechanizmus“). 

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

7752/1 

www.horizontalneprincipy.gov.sk 

Mechanizmus obsahuje opatrenia na 

predkladanie správ monitorovaciemu 

výboru (MV) o prípadoch nesúladu s 

Chartou a sťažností týkajúcich sa Charty, 

podľa čl. 69 ods. 7 VN. Sú tu postupy 

získavania údajov a informácie o 

prípadoch nesúladu a sťažnostiach. Na 

poskytovanie príspevkov sa aplikuje 

zákon o príspevkoch z fondov EÚ a 

zákon o správnom konaní. Proti 

rozhodnutiu o žiadosti sa možno odvolať. 

Rozhodnutia RO sú preskúmateľné 

súdom. 

Problémy s uplatňovaním Charty možno 

riešiť formou sťažností podľa zákona o 

sťažnostiach, ako aj podaním podnetu 

verejnému ochrancovi práv, ktorý môže 

podnet postúpiť prokuratúre, alebo urobí 

iné opatrenie, o čom upovedomí 

podávateľa.   

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
http://www.horizontalneprincipy.gov.sk/
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Gestor HP zriadi email na zber podnetov. 

Podnety postupuje na vybavenie RO 

alebo informuje oznamovateľa o 

možnosti obrátenia sa na vecne príslušnú 

inštitúciu. 

Gestor HP bude viesť evidenciu a 

informácie o zistených prípadoch 

nesúladu s Chartou EU a Dohovorom 

OSN a sťažnostiach týkajúcich sa Charty 

EÚ a Dohovoru OSN. Správu o týchto 

sťažnostiach a prípadoch nesúladu bude v 

ročnej periodicite predkladať pre 

informáciu MV, vrátane informácií o 

spôsobe ich vybavenia či o 

prebiehajúcom riešení. 

4. Implementácia a 

uplatňovanie 

Dohovoru OSN o 

právach osôb so 

zdravotným 

postihnutím 

(UNCRPD) v 

súlade s 

rozhodnutím 

Rady 2010/48/ES 

  

Áno Je zavedený národný rámec na 

zabezpečenie implementácie 

UNCRPD, ktorý zahŕňa: 

1. Merateľné ciele, zber údajov a 

mechanizmy monitorovania. 

Áno Národný program rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2021 - 2030 

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

5756/1 

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 SR č. 109 z 24. 02. 

2021. 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   

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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Horizontálnych princípov“, na základe 

ktorého sa bude zabezpečovať 

dodržiavanie horizontálnych princípov s 

ohľadom na právne predpisy a normy v 

oblasti prístupnosti. 

2. Opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby bola politika v oblasti 

prístupnosti, právne predpisy a 

normy riadne zohľadnené pri 

príprave a vykonávaní programov. 

Áno Národný program rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2021 - 2030 

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

5756/1 

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 SR č. 109 z 24. 02. 

2021. 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“, 

na základe ktorého sa bude zabezpečovať 

dodržiavanie horizontálnych princípov s 

ohľadom na právne predpisy a normy v 

oblasti prístupnosti. 

ZHP bude splnená po schválení tohto 

dokumentu vládou SR 

  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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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 Národný program rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2021 - 2030 

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

5756/1 

Mechanizmus obsahuje opatrenia na 

predkladanie správ MV o prípadoch 

nesúladu operácií podporovaných z 

fondov EÚ s Dohovorom OSN a 

sťažností, týkajúcich sa Dohovoru OSN 

predložených v súlade s opatreniami 

podľa čl. 69 ods. 7 VN. Na poskytovanie 

príspevkov z P SK sa aplikujú 

ustanovenia zák. o príspevkoch z fondov 

EÚ a zák. o správnom konaní. Proti 

rozhodnutiu o žiadosti môže žiadateľ 

podať odvolanie. Rozhodnutia vydávané 

RO sú preskúmateľné súdom. 

Problémy s uplatňovaním Dohovoru OSN 

môžu byť riešené formou sťažností podľa 

zák.o sťažnostiach, ako aj podaním 

podnetu verejnému ochrancovi práv, 

ktorý ak identifikuje, že rozhodnutie je v 

rozpore so všeobecne záväzným právnym 

predpisom môže podnet postúpiť miestne 

príslušnej prokuratúre, alebo urobí iné 

opatrenie, o čom upovedomí podávateľa 

podnetu. 

Gestor HP zriadi emailovú schránku na 

zber podnetov. Prijaté podnety postupuje 

na vybavenie RO, alebo ich vybaví 

informovaním oznamovateľa podnetu o 

možnosti obrátenia sa na vecne príslušnú 

inštitúciu. 

V prípade prijatých podnetov gestor HP v 

ročnej periodicite prekladá MV 

informáciu o prijatých podnetoch a 

spôsobe ich vybavenia. 

  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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1.1. Dobré riadenie 

národnej alebo 

regionálnej 

stratégie pre 

inteligentnú 

špecializáciu 

EFRR RSO1.1. Rozvoj a 

rozšírenie 

výskumných a 

inovačných kapacít 

a využívanie 

pokročilých 

technológií 

RSO1.4. Rozvoj 

zručností pre 

inteligentnú 

špecializáciu, 

priemyselnú 

transformáciu a 

podnikanie 

Áno Na podloženie stratégie alebo 

stratégií pre inteligentnú 

špecializáciu sa použije: 

1. Aktuálna analýza výziev v 

oblasti šírenia inovácií a 

digitalizácie. 

Áno rokovania.gov.sk/RVL/Material/26641/2 

www.mirri.gov.sk/wp- 

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

Slovakia-AS-IS-report.pdf 

Dokument s názvom „TO-BE report“, 

predstavuje návrh odporúčaní na 

zlepšenie VVaI na Slovensku 

www.mirri.gov.sk/wp- 

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

Slovakia-TO-BE-report.pdf 

www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strat 

egia-vyskumu-a-inovacii-pre- 

inteligentnu-specializaciu-sr/suhrnna- 

sprava-z-procesu-podnikatelskeho- 

objavovania-edp/index.html 

Stratégiu výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu na obdobie 

2021 - 2027 (SK RIS3 2021+) (ďalej aj 

„RIS3“) schválila vláda SR 08. 12. 2021. 

AS-IS správa predstavuje informačnú a 

analytickú bázu pre aktualizáciu RIS3 a je 

tematicky zameraná na organizáciu a 

doterajšie fungovanie systému VVaI na 

Slovensku, identifikáciu hybných síl a 

prekážok brániacich inováciám a na 

súčasné politické opatrenia. 

TO-BE správa nadväzuje na zistenia v 

AS-IS a ponúka návrh odporúčaní aj 

predstavenie osvedčených postupov z 

oblasti VVaI uplatňovaných v Európe, 

ktoré majú relevanciu pre proces 

zlepšovania stavu slovenského systému 

VVaI. 

Analytický podklad pre oblasť 

digitalizácie je uvedený v samostatnej 

časti (kapitola 3.2) v správe „AS-IS“. 

Špecifiká jednotlivých prioritných oblastí 

na ktoré sa musí SR v najbližšom období 

zamerať v oblasti digitalizácie dokresľuje 

Súhrnná správa z procesu EDP k RIS3, 

ktorá bola dňa 10.05.2022 schválená 

uznesením č. 1/25 Rady vlády SR pre 

vedu, techniku a inovácie. 

2. Existencia príslušnej Áno Stratégia výskumu a inovácií pre RIS3 je súčasťou reformy riadenia   

http://www.mirri.gov.sk/wp-
http://www.mirri.gov.sk/wp-
http://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strat
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regionálnej alebo vnútroštátnej 

inštitúcie alebo orgánu, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie stratégie 

pre inteligentnú špecializáciu. 

 
inteligentnú špecializáciu na obdobie 

2021 - 2027 (SK RIS3 2021+) 

rokovania.gov.sk/RVL/Material/26641/2 

www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2005/172/ 

https://www.vlada.gov.sk/share/rvvti/sta 
tut_rvvti.pdf?csrt=24192065260125942 
10 

politiky VVaI v SR spolu s prijatím 

novely zákona č. 172/2005 s účinnosťou 

od 1.6.2022 a aktualizáciou štatútu Rady 

vlády Slovenskej republiky pre vedu, 

techniku a inovácie (RVVTI), ktorá bola 

schválená uznesením vlády SR č. 

460/2022 z 13.07.2022 a jej 

transformáciou. 

Prijatím uvedených dokumentov došlo k 

prechodu kompetencií vo vzťahu k 

RVVTI z MIRRI SR na Úrad vlády SR a 

predsedom RVVTI sa stal predseda vlády 

SR. Zároveň na Úrade vlády SR vznikla 

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií ako 

sekretariát RVVTI, ktorý predstavuje 

odborný útvar s hlavnou koordinačnou, 

analytickou, metodickou a komunikačnou 

kompetenciou pre tvorbu politík VVaI a 

je novým kontaktným bodom pre RIS3. 

Aktualizáciou sa posilnili kompetencie 

RVVTI ako centrálneho koordinačného a 

poradného orgánu vlády SR pre jednotnú 

tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií bez ohľadu na zdroj 

financovania a zodpovedného za riadenie 

stratégie RIS3. 

3. Nástroje monitorovania a 

hodnotenia s cieľom merať 

výkonnosť vzhľadom na ciele 

stratégie. 

Áno Stratégia výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu na obdobie 

2021 - 2027 (SK RIS3 2021+) 

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

6641/2 

Návrh systému monitorovania a 

hodnotenia RIS3 bol prijatý ako súčasť 

obsahovej stránky RIS3 (kapitola 3.5). 

  

http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/172/
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/172/
https://www.vlada.gov.sk/share/rvvti/sta
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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4. Fungovanie spolupráce 

zainteresovaných strán (ďalej len 

„proces podnikateľského 

objavovania“). 

Áno 

Stratégia výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu na obdobie 

2021 - 2027 (SK RIS3 2021+) 

www.mirri.gov.sk/wp- 

content/uploads/2018/10/Strategia- 

vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu- 

specializaciu.pdf 

Súhrnná správa z procesu EDP k stratégii 

SK RIS3 2021+ 

www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strat 

egia-vyskumu-a-inovacii-pre- 

inteligentnu-specializaciu-sr/suhrnna- 

sprava-z-procesu-podnikatelskeho- 

objavovania-edp/index.html 

Identifikácia Domén inteligentnej 

špecializácie prebiehala v období od 

11/2019 do 11/2020 prostredníctvom 

workshopov k Procesu podnikateľského 

objavovania (EDP). RIS3 bola 

konzultovaná aj na úrovni doménových 

platforiem a Stálej komisie RVVTI, ktoré 

plnili úlohu garanta kontinuity EDP. 

Výsledkom je 5 domén inteligentnej 

špecializácie, ktoré sú súčasťou RIS3 

(kapitola 5) a sú popísané v Súhrnnej 

správe z EDP. 

Kontinuita EDP bude zabezpečená najmä 

strategickými systémovými krokmi, ktoré 

definuje Národná stratégia VVaI ako 

hlavný dokument pre riadenie VVaI v SR. 

Súčasťou stratégie je aj Akčný plán 

(Príloha 1). Opatrenia v Akčnom Pláne 

budú špecificky uvádzať prepojenia a 

vzťah k RIS3. ÚV SR vytvára systém 

Pracovných skupín v doménových 

oblastiach, ktorých cieľom je ich ďalšia 

špecializácia. Realizované bude 

mapovanie hodnotových reťazcov, 

priebežný zber dát o jednotlivých 

oblastiach špecializácie ako aj ďalšie 

analytické aktivity. Tieto aktivity spolu so 

zapojením aktérov umožnia adekvátne 

reagovať na aktuálne a budúce potreby a 

zmeny v čase a aktualizovať oblasti 

špecializácie v súlade s metodikou 

popísanou v Súhrnnej správe z EDP. 

5. Akcie potrebné na zlepšenie 

vnútroštátnych a regionálnych 
Áno Stratégia výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu na obdobie 

Návrh systémových opatrení, opatrení pre 

riešenie kľúčových horizontálnych   

http://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/Strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu.pdf
http://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/Strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu.pdf
http://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/Strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu.pdf
http://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/Strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu.pdf
http://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strat
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systémov výskumu a inovácií, ak 

je to relevantné. 

 2021 - 2027 (SK RIS3 2021+) 

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

6641/2 

výziev SR a opatrení pre naplnenie 

strategických cieľov SR v oblasti VVaI je 

súčasťou prijatej RIS3 (kapitola 3.4 a 

4.2). 

    

6. Ak je to relevantné, akcie na 

podporu priemyselnej 

transformácie. 

Áno Stratégia výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu na obdobie 

2021 - 2027 (SK RIS3 2021+) 

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

6641/2 

Novelizácia zákona 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. 

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

d=zakony/zakon&MasterID=8523 

Pre potreby uvedenej transformácie 

priemyselnej výroby boli v RIS3 

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 a 

inovačných klastrov a špecifických 

nástrojov nepriamej podpory (daňové 

stimuly), pre rozvoj konceptu priemysel 

4.0. 

    

7. Opatrenia na posilnenie 

spolupráce s partnermi mimo 

daného členského štátu v 

prioritných oblastiach 

podporovaných stratégiou pre 

inteligentnú špecializáciu. 

Áno Stratégia výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu na obdobie 

2021 - 2027 (SK RIS3 2021+) 

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

6641/2 

Stratégia internacionalizácie vysokého 

školstva do roku 2030“ 

Opatrenia na posilnenie medzinárodnej 

spolupráce a internacionalizácie 

v doménach inteligentnej špecializácie a 

ich prioritných oblastiach sú súčasťou 

RIS3 (kapitola 3.4 a 4.1). V oblasti 

internacionalizácie bude RIS3 

pripravovať aktivity v súlade so 

Stratégiou internacionalizácie vysokého 

školstva do roku 2030, ktorej príprava 

prebiehala v období prípravy RIS3 a bola 

schválená súbežne s RIS3. (Dokument 

schválený vládou SR 8.12.2021). 

  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?si
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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www.minedu.sk/28846-sk/strategia- 

internacionalizacie-vysokeho-skolstva- 

do-roku-2030/ 

Návrh aktualizácie Štatútu rady vlády pre 

vedu techniku a inovácie. (v procese 

prípravy na schvaľovanie). 

 

1.2. Národný alebo 

regionálny plán v 

oblasti 

širokopásmového 

pripojenia 

EFRR RSO1.5. 

Posilňovanie 

digitálnej 

pripojiteľnosti 

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 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 

pripojenia (NBP) obsahuje aj posúdenie 

nedostatku investícií (investičnú 

medzeru), ktorý treba riešiť, aby sa 

zabezpečilo, že všetci občania SR budú 

mať prístup k sieťam s veľmi vysokou 

kapacitou. V roku 2019 bolo realizované 

mapovanie a verejná konzultácia k 

pokrytiu SR 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 v SR. 

2. Odôvodnenie plánovanej 

verejnej intervencie na základe 

udržateľných investičných 

modelov, ktoré: 

a) posilňujú cenovú dostupnosť a 

prístup k otvorenej, kvalitnej a 

Áno 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 

pripojenia navrhuje investičné modely pre 

plánované verejné intervencie v miestach 

zlyhania trhu, ktoré posilňujú cenovú 

dostupnosť a prístup k otvorenej, 

kvalitnej a nadčasovej infraštruktúre a 
  

http://www.minedu.sk/28846-sk/strategia-internacionalizacie-vysokeho-skolstva-do-roku-2030/
http://www.minedu.sk/28846-sk/strategia-internacionalizacie-vysokeho-skolstva-do-roku-2030/
http://www.minedu.sk/28846-sk/strategia-internacionalizacie-vysokeho-skolstva-do-roku-2030/
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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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. 

  
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 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 

pripojenia 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 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 

pripojenia obsahuje aj návrhy technickej 

pomoci a odborného poradenstva - 

vytvorenie a posilnenie Broadband 

Competence Officu, ktorý bude svojimi 

aktivitami prispievať k napĺňaniu cieľov 

Národného plánu širokopásmového 

pripojenia. Predstavuje spoluprácu 

Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR, Úradu pre 

reguláciu elektronických komunikácií a 

poštových služieb a Ministerstva dopravy 

a výstavby SR. 

5. Mechanizmus monitorovania 

založený na štandardných 

mapovacích ukazovateľoch 

širokopásmového pripojenia. 

Áno 
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 

pripojenia popisuje ako vytvoriť 

mechanizmus monitorovania, ktorý je 

založený na štandardných mapovacích 

ukazovateľoch širokopásmového   

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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pripojenia (monitorovací portál). 

2.1. Strategický 

politický rámec na 

podporu obnovy 

budov na bývanie a 

nebytových budov 

s cieľom 

zabezpečiť 

energetickú 

efektívnosť 

EFRR 

KF 

RSO2.1. Podpora 

energetickej 

efektívnosti a 

znižovania emisií 

skleníkových 

plynov 

Áno 1. V súlade s požiadavkami 

smernice Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2010/31/EÚ je 

prijatá vnútroštátna dlhodobá 

stratégia na podporu obnovy 

vnútroštátneho fondu budov na 

bývanie a nebytových budov, 

ktorá: 

a) prináša orientačné čiastkové 

ciele na roky 2030, 2040 a 2050; 

b) poskytuje orientačný 

harmonogram finančných zdrojov 

na podporu implementácie 

stratégie; 

c) vymedzuje účinné mechanizmy 

na podporu investícií do obnovy 

budov. 

Áno Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov 

https://www.mindop.sk/ministerstvo- 

1/vystavba-5/stavebnictvo/dokumenty-a- 

materialy 

Dokument „Dlhodobá stratégia obnovy 

fondu budov“, vypracovaný v súlade s 

článkom 2a) smernice 2010/31/EÚ, bol 

schválený vládou SR v januári 2021 a 

následne predložený EK. 

2. Opatrenia na zvýšenie 

energetickej efektívnosti s cieľom 

dosiahnuť požadované úspory 

energie. 

Áno Integrovaný národný energetický a 

klimatický plán na roky 2021 - 2030 - 

príloha 2 

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

4390/1 

Opatrenia na zvýšenie energetickej 

efektívnosti s cieľom dosiahnuť 

požadované úspory energie sú zahrnuté v 

Integrovanom národnom energetickom a 

klimatickom pláne SR na roky 2021 - 

2030 (Príloha 2), ktorý bol EK 

predložený 20. 12. 2019. 

Na základe dodatočných požiadaviek EK 

z dôvodu zosúladenia SK NECP s 

požiadavkami príslušnej EÚ legislatívy 

boli EK poskytnuté ďalšie dokumenty, 

ktorými SK preukáže súlad medzi 

požiadavkami EÚ legislatívy a SK NECP. 

2.2. Správa 
  

Áno Integrovaný národný energetický Áno Integrovaný národný energetický a Integrovaný národný energetický a 
  

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/dokumenty-a-materialy
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/dokumenty-a-materialy
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/dokumenty-a-materialy
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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odvetvia energetiky EFRR 

KF 

RSO2.1. Podpora 

energetickej 

efektívnosti a 

znižovania emisií 

skleníkových 

plynov 

RSO2.2. Podpora 

energie z 

obnoviteľných 

zdrojov v súlade so 

smernicou (EÚ) 

2018/2001 o 

podpore 

využívania energie 

z obnoviteľných 

zdrojov[1] vrátane 

kritérií 

udržateľnosti, ktoré 

sú v nej stanovené 

 
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. 

 
klimatický plán na roky 2021 - 2030 

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

4390/1 

klimatický plán SR na roky 2021 - 2030 

(NECP) vypracovaný v súlade s 

Nariadením EP a Rady 2018/1999 a 

podľa požiadaviek prílohy I, bol 11. 12. 

2019 schválený vládou SR a 20. 12. 2019 

predložený EK. 

Na základe dodatočných požiadaviek EK 

boli poskytnuté ďalšie dokumenty, 

ktorými SK preukáže súlad medzi 

požiadavkami EÚ legislatívy a SK NECP: 

- aktualizované metodické 

tabuľky k opatreniam na podporu 

energetickej efektívnosti, 

- kompletný zoznam 

individuálnych opatrení na podporu 

energetickej efektívnosti vrátane ich 

životnosti a plánovaných 

úspor energie, kumulatívne aj po 

rokoch, 

- dokumenty týkajúce sa 

energetickej chudoby, 

- dokument zameraný na detailný 

popis systému monitorovania a 

overovania zmonitorovaných úspor 

energie s dôrazom 

na požiadavky vyplývajúce z 
Nariadenia EP a Rady 2018/1999, 

- návrh vyhlášky MH SR, ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 

327/2015 Z. z. o výpočte a plnení cieľov 

energetickej efektívnosti. 

  

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

plánovaných finančných zdrojov a 

mechanizmov na opatrenia 

podporujúce nízkouhlíkovú 

energiu. 

Áno Integrovaný národný energetický a 

klimatický plán na roky 2021 - 2030 

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

4390/1 

Prehľad plánovaných finančných zdrojov 

a mechanizmov na opatrenia smerujúce k 

naplneniu politík a cieľov SK NECP sú 

uvedené v jednotlivých kapitolách 

venovaných jednotlivým dimenziám 

energetickej únie a v prílohe 2. 

Na základe dodatočných požiadaviek EK 

boli poskytnuté ďalšie dokumenty, 

ktorými SK preukáže súlad medzi 

požiadavkami EÚ legislatívy a SK NECP: 

- aktualizované metodické 

tabuľky k opatreniam na podporu 

energetickej efektívnosti, 

- kompletný zoznam 

individuálnych opatrení na podporu 

energetickej efektívnosti vrátane ich 

životnosti a plánovaných 

úspor energie, kumulatívne aj po 

rokoch, 

- dokumenty týkajúce sa 

energetickej chudoby, 

- dokument zameraný na detailný 

popis systému monitorovania a 

overovania zmonitorovaných úspor 

energie s dôrazom 

na požiadavky vyplývajúce z 

Nariadenia EP a Rady 2018/1999, 

- návrh vyhlášky MH SR, ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 

327/2015 Z. z. o výpočte a plnení cieľov 

energetickej efektívnosti. 

  

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

presadzovanie 

využívania energie 

z obnoviteľných 

zdrojov v 

jednotlivých 

odvetviach a v 

celej EÚ 

EFRR RSO2.2. Podpora 

energie z 

obnoviteľných 

zdrojov v súlade so 

smernicou (EÚ) 

2018/2001 o 

podpore 

využívania energie 

z obnoviteľných 

zdrojov[1] 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 Zákon 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/2009/309/20200101 

Integrovaný národný energetický a 

klimatický plán na roky 2021 - 2030 

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

4390/1 

Novela zákona č. 309/2009 Z. z.: 

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

622/1 

Opatrenia na podporu využívania 

obnoviteľných zdrojov energie (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. 

Keďže SR v každom roku splnila 

minimálnu trajektóriu, ktorá bola 

vyžadovaná pre OZE, nebolo potrebné 

prijímať dodatočné opatrenia. 

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 Zákon 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/2009/309/20200101 

Integrovaný národný energetický a 

klimatický plán na roky 2021 - 2030 

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

4390/1 

Opatrenia na podporu využívania 

obnoviteľných zdrojov energie (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. 

Keďže SR v každom roku splnila 

minimálnu trajektóriu, ktorá bola 

vyžadovaná pre OZE, nebolo potrebné 

prijímať dodatočné opatrenia. 

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/20200101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/20200101
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RPO/Material/2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/20200101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/20200101
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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2.4. Účinný rámec 

na riadenie rizika 

katastrof 
EFRR 

KF 

RSO2.4. Podpora 

adaptácie na zmenu 

klímy a prevencie 

rizika katastrof a 

odolnosti s 

prihliadnutím na 

ekosystémové 

prístupy 

Áno 

Zaviedol sa 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. 

Áno Národná stratégia riadenia rizík 

bezpečnostných hrozieb Slovenskej 

republiky bola v júli 2021 zaslaná na 

posúdenie EK (DG ECHO), vládou SR 

bola schválená 26.1.2022. 

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

procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-799 

Ministerstvo vnútra SR už vypracovalo 

tzv. „Posúdenie rizík mimoriadnych 

udalostí Slovenskej republiky v kontexte 

civilnej ochrany obyvateľstva“ v 

spolupráci s okresnými úradmi - odbormi 

krízového riadenia a na základe 

podkladov ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy. 

Posúdenie rizík odráža aktuálne hrozby a 

jednotlivé riziká vyplývajúce z 

potenciálnych mimoriadnych udalostí, 

ktoré boli posudzované aj na základe 

negatívnych vplyvov vybraných 

megatrendov s indikatívnym 25 až 35- 

ročným rozpätím. Jedným z megatrendov 

je zmena 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 Národná stratégia riadenia rizík 

bezpečnostných hrozieb Slovenskej 

republiky bola v júli 2021 zaslaná na 

posúdenie EK (DG ECHO), vládou SR 

bola schválená 26.1.2022. 

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

procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-799 

Súčasťou Národnej stratégie riadenia rizík 

bezpečnostných hrozieb Slovenskej 

republiky je aj opis opatrení na prevenciu, 

pripravenosť, reakciu a odozvu v súlade s 

predloženým posúdením rizík a na 

základe podkladov ministerstiev a 

ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy a ich stratégií a akčných plánov 

schválených uznesením vlády SR. 

3. Informácie o finančných 

zdrojoch a mechanizmoch, ktoré 

sú k dispozícii na pokrytie 

Áno 
Národná stratégia riadenia rizík 

bezpečnostných hrozieb Slovenskej 

republiky bola v júli 2021 zaslaná na 

Informácie o finančných zdrojoch a 

mechanizmoch, ktoré sú k dispozícii na 

pokrytie nákladov na prevádzku a   

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-799
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-799
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-799
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-799
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nákladov na prevádzku a údržbu 

týkajúce sa prevencie, 

pripravenosti a reakcie. 

 
posúdenie EK (DG ECHO), vládou SR 

bola schválená 26.1.2022. 

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

procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-799 

údržbu, týkajúce sa prevencie, 

pripravenosti a reakcie sú spracované 

priamo v aktualizovanej Národnej 

stratégii riadenia rizík bezpečnostných 

hrozieb Slovenskej republiky. 

2.5. 

Aktualizované 

plánovanie 

potrebných 

investícií do 

odvetvia 

vodohospodárstva 

a odpadových vôd 

EFRR 

KF 

RSO2.5. Podpora 

prístupu k vode a 

udržateľného 

vodného 

hospodárstva 

Áno Pre každé z odvetví alebo 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 Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií pre územie SR na 

roky 2021 - 2027 

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

vodovody-verejne-kanalizacie/ 

V podmienkach SR je národným 

koncepčným dokumentom „Plán rozvoja 

verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií pre územie SR na roky 2021 

- 2027“ a obsahuje aj návrh investičného 

plánu. Plán rozvoja verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií pre územie SR na 

roky 2021 

- 2027 bol schválený na úrovni MŽP SR 

dňa 22.3.2021 a zahŕňa náležitosti pre 

splnenie všetkých štyroch kritérií 

základnej podmienky 2.5. Informácie pre 

splnenie kritéria 1 sú uvedené v kapitole 

č. 3.5 a v prílohe č. 6 v časti Plánu 

rozvoja verejných kanalizácií pre územie 

SR na roky 2021 - 2027 (ďalej len „Plán 

rozvoja verejných kanalizácií“) a v 

kapitole 2 a 3 v časti Plánu rozvoja 

verejných vodovodov pre územie SR na 

roky 2021 - 2027 (ďalej len „Plán rozvoja 

verejných vodovodov“). 

MŽP SR v rámci komunikácie s EK 

zohľadnilo vo vzťahu ku všetkým 

kritériám základnej podmienky 

pripomienky EK a poskytlo jej 

doplňujúce údaje a vysvetľujúce 

informácie. 

  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-799
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-799
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) 

2020/2184, najmä v súvislosti s 

revidovanými parametrami 

kvality, ktoré sú stanovené v 

prílohe I uvedenej smernice. 

Áno Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií pre územie SR na 

roky 2021 - 2027 

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

vodovody-verejne-kanalizacie/ 

Údaje pre splnenie kritéria 2 a) sú 

uvedené v prílohe č. 6 časti Plán rozvoja 

verejných kanalizácií. Údaje pre splnenie 

kritéria 2 b) sú uvedené v kapitolách č. 

4.5 a 4.6 v časti Plán rozvoja verejných 

vodovodov. Pre splnenie kritéria 2 c) 

slúžia údaje uvedené v prílohe č. 12 časti 

Plán rozvoja verejných vodovodov. 

V rámci komunikácie s EK, MŽP SR 

zaslalo EK vysvetlenia a doplňujúce 

informácie vzťahujúce sa ku kritériu 2a) t. 

j. k priorizácii investícií pre aglomerácie 

nad 2 000 EO (v prílohe č. 6 Plánu 

rozvoja verejných kanalizácií) a 

parametrom, z ktorých vychádza, ako aj 

ku kritériu 2b), t. j. k spôsobu 

zabezpečenia kvality dodávanej pitnej 

vody a s tým súvisiacim investíciám 

(príloha č. 11 Plánu rozvoja verejných 

vodovodov). 

3. Odhad investícií potrebných na 

obnovenie existujúcej 

infraštruktúry odpadových vôd a 

zásobovania vodou vrátane sietí, 

na základe dĺžky ich existencie a 

plánov odpisu. 

Áno Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií pre územie SR na 

roky 2021 - 2027 

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

vodovody-verejne-kanalizacie/ 

Údaje pre splnenie kritéria 3 sú súčasťou 

prílohy č. 7 časti Plán rozvoja verejných 

kanalizácií. 

4. Uvedenie potenciálnych 

zdrojov verejného financovania, 

ak je to potrebné ako doplnok k 

používateľským poplatkom. 

Áno Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií pre územie SR na 

roky 2021 - 2027 

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

vodovody-verejne-kanalizacie/ 

Pre splnenie kritéria 4 sú údaje uvedené v 

kapitole č. 4.5 a 4.6 časti Plán rozvoja 

verejných vodovodov a v kapitole č. 8 

časti Plán rozvoja verejných kanalizácií. 

  

https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
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2.6. 

Aktualizované 

plánovanie 

odpadového 

hospodárstva 

EFRR RSO2.6. 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 Program odpadového hospodárstva 

Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 

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

6647/1 

Pre splnenie kritérií bol vypracovaný 

dokument Program odpadového 

hospodárstva Slovenskej republiky na 

roky 2021 - 2025 (POH SR 2021 - 2025) 

v súlade s čl. 28 rámcovej smernice o 

odpade v znení smernice 2018/851/EÚ 

pre celé územie SR. 

Prostredníctvom POH SR 2021 - 2025 je 

dosiahnuté splnenie všetkých štyroch 

kritérií základnej podmienky 2.6. Návrh 

POH 2021 - 2025 bol predložený 

Hospodárskej a sociálnej rade vlády SR 

(HSR), ktorá ho prerokovala na jej 

zasadnutí dňa 23.8.2021 a odporučila 

predmetný materiál na ďalšie konanie. 

POH SR 2021 - 2025 bol schválený dňa 

24.11.2021 uznesením vlády SR č. 

676/2021. 

13.12.2021 bolo prijatie POH SR 2021 - 

2025 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. Údaje pre splnenie 

kritéria 1 sú súčasťou kapitoly 2. 

2. Posúdenie existujúcich Áno Program odpadového hospodárstva Predmetné posúdenie je v rámci návrhu   

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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systémov zberu odpadu vrátane 

materiálov a územného pokrytia 

triedeného zberu a opatrení na 

zlepšenie jeho fungovania, ako aj 

potreby nových systémov zberu. 

 
Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 

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

6647/1 

POH SR 2021 - 2025 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 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. 

Áno Program odpadového hospodárstva 

Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 

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

6647/1 

Predmetné posúdenie je v rámci návrhu 

POH SR 2021 - 2025 súčasťou kapitoly 

5.6 Potreby investícií vrátane finančných 

prostriedkov určených miestnym 

orgánom nevyhnutných na splnenie 

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 miesta a o 

kapacite budúcich zariadení na 

zneškodňovanie odpadu. 

Informácie o lokalizačných 

kritériách pre určenie lokalizácie 

budúcich miest a o kapacite 

budúcich zariadení na spracovanie 

odpadu. 

Áno Program odpadového hospodárstva 
Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 

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

6647/1 

Požiadavky týkajúce sa umiestnenia 

budúcich zariadení na nakladanie s 

odpadmi sú v rámci návrhu POH SR 2021 

- 2025 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 

spolufinancovanie 

zo strany Únie 

EFRR 

KF 

RSO2.7. Posilnenie 

ochrany a 

zachovania 

prírody, 

biodiverzity a 

zelenej 

infraštruktúry, a to 

aj 

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 

Áno 
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 

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

Pre splnenie kritéria základnej podmienky 

2.7 vypracovala v roku 2019 Štátna 

ochrana prírody SR 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“). V   

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://www.minzp.sk/natura2000/priorit
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v mestských 

oblastiach, a 

zníženie všetkých 

foriem znečistenia 

 
prioritného akčného rámca na 

obdobie 2021 - 2027, na ktorom 

sa dohodla Komisia a členské 

štáty, vrátane určenia prioritných 

opatrení a odhadu potrieb 

financovania. 

 
ny-akcny-ramec-financovania-natura- 

2000-slovenskej-republike/ 

rámci PAF je zabezpečené splnenie 

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. 

Návrh PAF bol schválený na úrovni MŽP 

SR dňa 06. 02. 2020 a po zohľadnení 

pripomienok EK bol PAF schválený 

ministrom životného prostredia SR dňa 

28. 05. 2021. 

3.1. Komplexné 

plánovanie dopravy 

na primeranej 

úrovni 

EFRR 

KF 

RSO3.1. Rozvoj 

udržateľnej, 

inteligentnej, 

bezpečnej a 

intermodálnej siete 

TEN-T odolnej 

proti zmene klímy 

RSO3.2. Rozvoj a 

posilňovanie 

udržateľnej, 

inteligentnej a 

intermodálnej 

vnútroštátnej, 

regionálnej a 

miestnej mobility 

odolnej proti 

zmene klímy 

vrátane zlepšeného 

prístupu k TEN-T 

Áno 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. 

Áno Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030 

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

1699/1 

Priority v príprave a výstavbe cestnej 

infraštruktúry 

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

5933/3 

Priority v príprave a výstavbe železničnej 

infraštruktúry 

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

6917/1 

Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030 je rámcová stratégia schválená 

vládou SR a Európskou komisiou v roku 

2017. 

Ekonomické odôvodnenie je v SR 

aplikované pri plánovaní všetkých 

investícií nad 1 mil. EUR s daňou z 

pridanej hodnoty. 

MF SR (Útvar hodnoty za peniaze) v 

spolupráci s MDV SR vypracovali návrh 

metodiky pre priorizáciu výstavby cestnej 

infraštruktúry, ako aj železničnej 

infraštruktúry. 

V nadväznosti na metodiky priorizácie 

boli vypracované Harmonogramy do roku 

2030: 

• prípravy a výstavby projektov cestnej 

infraštruktúry 

  

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

mobility 

    

• prípravy a výstavby projektov 

železničnej infraštruktúry. 

Bol spracovaný Dopravný model SR, 

ktorý sa kontinuálne zdokonaľuje a slúži 

predovšetkým ako nástroj na hodnotenie 

dopadu plánovaných investícií, ktorý je 

základom pre stanovenie priorít 

projektov. 

2. Je konzistentné s prvkami 

integrovaného národného 

energetického a klimatického 

plánu súvisiacimi s dopravou. 

Áno Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030 

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

1699/1 

Integrovaný národný energetický a 

klimatický plán na roky 2021 - 2030 

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

4390/1 

Akčný plán rozvoja elektromobility v 

Slovenskej republike 

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

3601/1 

Schválený Strategický plán rozvoja 

dopravy SR do roku 2030 je v súlade s 

Integrovaným národným energetickým a 

klimatickým plánom. Aspekty dopravy vo 

vzťahu k životnému prostrediu sú v 

Strategickom pláne rozvoja dopravy SR 

do roku 2030 zohľadnené a premietnuté 

do Integrovaného národného 

energetického a klimatického plánu. 

3. Zahŕňa investície do koridorov 

základnej siete TEN-T, ktoré sú 

vymedzené v nariadení, ktorým 

Áno Priority v príprave a výstavbe cestnej 

infraštruktúry 
Okrem iného Strategický plán rozvoja 

dopravy SR do roku 2030 obsahuje 

opatrenia na rozvoj koridorov TEN-T, 
  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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sa zriaďuje Nástroj na prepájanie 

Európy, v súlade s príslušnými 

pracovnými plánmi pre koridory 

základnej siete TEN-T. 

 

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

5933/3 

Priority v a výstavbe železničnej 

infraštruktúry 

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

6917/1 

ako aj prepojenie regiónov na TEN-T. 

Pre definovanie poradia prípravy a 

realizácie projektov boli vypracované 

harmonogramy: 

• prípravy a výstavby projektov cestnej 

infraštruktúry 

• prípravy a výstavby projektov 

železničnej infraštruktúry. 

Príslušné pracovné plány pre koridory 

základnej siete TEN-T sú 

pripomienkované SR a vychádzajú z 

reálneho stavu pripravenosti projektov, 

ako aj disponibilného, resp. plánovaného 

finančného krytia. 

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 Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030 

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

1699/1 

Priority v príprave a výstavbe cestnej 

infraštruktúry 

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

5933/3 

Priority v a výstavbe železničnej 

Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030 obsahuje opatrenia na rozvoj 

koridorov TEN-T, ako aj prepojenie 

regiónov na TEN-T. 

Otázka prepojenosti mestských sietí a 

regiónov so sieťou TEN-T a jej uzlami je 

riešená aj prostredníctvom definovanie 

poradia prípravy a realizácie projektov v 

rámci harmonogramov: 

• prípravy a výstavby projektov cestnej 

infraštruktúry 

• prípravy a výstavby projektov 

železničnej infraštruktúry. 

  

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

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

6917/1 

 

5. Zabezpečuje interoperabilitu 

železničnej siete a v relevantných 

prípadoch aj správy o zavádzaní 

ERTMS podľa vykonávacieho 

nariadenia Komisie (EÚ) 2017/6. 

Áno Národný implementačný plán technickej 

špecifikácie interoperability týkajúcej sa 

subsystému „riadenie - zabezpečenie a 

návestenie“ železničného systému 

Európskej únie 

https://www.mindop.sk/uploads/extfiles 

new/doprava/zeleznica/NIP/NIP_CCS_S 

K.PDF 

Existuje národný plán implementácie 

technickej špecifikácie interoperability, 

pričom otázka ERTMS je riešená v rámci 

modernizácie koridorových tratí v súlade 

s legislatívnymi požiadavky na technickú 

interoperabilitu. 

6. Podporuje multimodalitu, 

identifikáciu potrieb pre 

multimodálne alebo prekladacie 

nákladné terminály a terminály 

pre cestujúcich. 

Áno Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030 

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

1699/1 

Koncepcia rozvoja intermodálnej dopravy 

Slovenskej republiky do roku 2030 

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

7100/1 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky 

V Strategickom pláne rozvoja dopravy 

SR do roku 2030 je riešená aj 

multimodalita, či už v osobnej doprave 

(budovanie terminálov intermodálnej 

osobnej prepravy) alebo nákladnej 

doprave (terminály intermodálnej 

dopravy). 

Zároveň bola schválená „Koncepcia 

rozvoja intermodálnej dopravy 

Slovenskej republiky do roku 2030“, 

prostredníctvom ktorej budú podporované 

opatrenia na multimodalitu v nákladnej 

doprave (schémy štátnej pomoci). 

Ďalším implementačným dokumentom 

prospievajúcim multimodalite je Plán 

  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://www.mindop.sk/uploads/extfiles
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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https://www.planobnovy.sk/kompletny- 

plan-obnovy/ 

obnovy a odolnosti SR - komponent 3 - 

udržateľná doprava (podpora nákupu 

intermodálnych prepravných jednotiek a 

podpora zavádzania nových 

intermodálnych liniek). 

7. Zahŕňa opatrenia relevantné pre 

plánovanie infraštruktúry 

zamerané na podporu 

alternatívnych palív v súlade s 

príslušnými národnými 

politickými rámcami. 

Áno Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2 
1699/1 

Národný politický rámec pre rozvoj trhu s 

alternatívnymi palivami 

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

4306/1 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky 

https://www.planobnovy.sk/kompletny- 

plan-obnovy/ 

Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030, v súlade s Národným 

energetickým a klimatickým plánom na 

roky 2021-2030, obsahuje aj cieľ 

zameraný na zníženie negatívnych 

environmentálnych a negatívnych 

socioekonomických dopadov dopravy 

(vrátane zmeny klímy), a to napr. 

monitoringom životného prostredia, 

efektívneho plánovania/realizácie 

infraštruktúry a znižovanie počtu 

konvenčne poháňaných dopravných 

prostriedkov, resp. využívaním 

alternatívnych palív. 

Implementačným nástrojom pre podporu 

infraštruktúry alternatívnych palív bude aj 

Plán obnovy a odolnosti SR - komponent 

3 - udržateľná doprava. 

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 

Áno Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030 

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

1699/1 

Priority v príprave a výstavbe cestnej 

Bezpečnosti cestnej premávky je 

venovaný jeden z horizontálnych cieľov 

Strategického plánu rozvoja dopravy SR 

do roku 2030. Ide o systematické 

zvyšovanie parametrov bezpečnosti a 

bezpečnostnej ochrany bodových i 

líniových prvkov dopravného systému. V 

rámci zvyšovania bezpečnosti sa 

  

https://www.planobnovy.sk/kompletny-
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/
https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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investícií. 

 infraštruktúry 

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

5933/3 

Národná stratégia Slovenskej republiky 

pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 

2021 - 2030 

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

n/19684/1 

Zákon č. 249/2011 Z. z https://www.slov-

lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2011/249/20190101 

Vyhláška č. 251/2011 Z. z. 

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

predpisy/SK/ZZ/2011/251/20110801 

zameriava na parametre dopravnej 

infraštruktúry, ako minimalizácia 

nehodových lokalít a preventívnou 

úpravou nevhodných navrhovaných 

parametrov cestných komunikácii. 

Harmonogram prípravy a výstavby 

projektov cestnej infraštruktúry reflektuje 

aj na oblasť zvyšovania bezpečnosti 

cestnej premávky. 

Ďalej bola schválená Národná stratégia 

SR pre bezpečnosť cestnej premávky na 

roky 2021-2030. Ide o východiskový 

dokument všetkých subjektov, ktoré v SR 

ovplyvňujú bezpečnosť cestnej premávky 

a zároveň sa podieľajú na jej zvyšovaní. 

V súlade so smernicou EP a Rady 

2008/96/ES sa v podmienkach SR 

vykonáva bezpečnostný audit a inšpekcia 

podľa zákona a vyhlášok. 

V rámci OPII sú riešené projekty 

zamerané na Riadenie bezpečnosti, 

návrhové opatrenia a analýza 

financovateľnosti bezpečnostných 

opatrení na cestách I. triedy. 

9. Poskytuje informácie o 

finančných zdrojoch, ktoré 

zodpovedajú plánovaným 

investíciám a sú potrebné na 

pokrytie nákladov na prevádzku a 

údržbu existujúcej a plánovanej 

Áno Strategický plán rozvoja dopravy SR do 

roku 2030 

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

1699/1 

Indikatívny finančný rámec pre sektor 

dopravy je súčasťou Strategického plánu 

rozvoja dopravy SR do roku 2030. V 

nadväznosti na nové skutočnosti 

(schválené harmonogramy prípravy a 

výstavby cestnej a železničnej   

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolutio
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/249/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/249/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/249/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/251/20110801
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/251/20110801
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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infraštruktúry. 

  
infraštruktúry, viacročný finančný rámec 

2021 - 2027, Plán obnovy a odolnosti a 

pod.) došlo k aktualizácii Strategického 

plánu za oblasť finančného rámca. 

4.1. Národný 

strategický 

politický rámec 

aktívnej politiky 

trhu práce 

ESF+ 

EFRR 
ESO4.2. 

Modernizácia 

inštitúcií a služieb 

trhu práce s cieľom 

posúdiť a 

predvídať potreby 

v oblasti zručností 

a zabezpečiť 

včasnú a cielenú 

pomoc a podporu v 

záujme zosúladenia 

ponuky s 

potrebami trhu 

práce, ako aj pri 

prechodoch medzi 

zamestnaniami a 

mobilite RSO4.1. 

Zvyšovanie 

účinnosti a 

inkluzívnosti trhov 

práce a prístupu ku 

kvalitnému 

zamestnaniu 

rozvíjaním 

sociálnej 

infraštruktúry a 

podporou 

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 posudzovanie ich 

potrieb. 

Áno PVV SR na roky 2021-2024 

nrsr.sk 

NPR SR 2020 

mfsr.sk 

Vyhodnotenie uplatňovanie AOTP za 

rok 2021 

upsvr.gov.sk 

Strategické priority rozvoja 

zamestnanosti v SR s výhľadom do roku 

2030 (SPRZ SR)* 

AP na ďalšie posilnenie integrácie 

dlhodobo nezamestnaných na trh práce v 

SR s výhľadom do roku 2030 (AP 

DNO)* 

NP posilnenia záruky pre mladých ľudí v 

SR do 2030 (schválené 27.10.2022) 

Stratégia rovnosti inklúzie a participácie 
Rómov 2030 

Programové vyhlásenie vlády SR na 

obdobie rokov 2021 - 2024 (PVV SR na 

roky 2021 - 2024) zastrešuje rámec 

politicky. V kapitole Ochrana pracovných 

miest a zabezpečenie sociálnych istôt sa 

vláda SR zaviazala riešiť otázky 

dlhodobej nezamestnanosti zavedením 

včasnej profilácie uchádzačov o 

zamestnanie a zavedením odborných a 

individualizovaných poradenských 

služieb. Na rezortnej úrovni bolo 

prijatých viacero dokumentov, ktoré sa 

zaoberajú profiláciou uchádzačov o 

zamestnanie. 

Za jednu z kľúčových výziev považuje 

zlepšenie služieb zamestnanosti, a to 

zefektívňovaním personalizovaných 

služieb s dôrazom na všetkých 

uchádzačov o zamestnanie, vrátane 

znevýhodnených uchádzačov o 

zamestnanie. Národný strategický 

politický rámec má nadrezortný charakter 

a vyžaduje si spoluprácu s príslušnými 

aktérmi štátnej a verejnej správy, 

akademickej a mimovládnej sféry. 

Národný strategický rámec sa v oblasti 

legislatívy opiera o zákon č. 5/2004 a 

zákon č. 112/2018. 
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sociálneho 

hospodárstva 

ESO4.1. Zlepšenie 

prístupu k 

zamestnaniu a 

aktivačným 

opatreniam pre 

všetkých 

uchádzačov o 

zamestnanie, 

predovšetkým 

mladých ľudí, a to 

najmä 

vykonávaním 

záruky pre 

mladých ľudí, pre 

dlhodobo 

nezamestnaných a 

znevýhodnené 

skupiny na trhu 

práce a neaktívne 

osoby, ako aj 

prostredníctvom p 

odpory samostatnej 

zárobkovej činnosti 

a sociálneho 

hospodárstva; 

   

romovia.vlada.gov.sk 

Zákon č.5/2004 

Zákon č.112/2018 

ARK 2019 

 

2. Informácie o nových 

pracovných miestach a 

príležitostiach na zamestnanie, 

pričom sa zohľadnia potreby trhu 

práce. 

Áno SPRZ SR do roku 2030 

AP DNO v SR do roku 2030 

Stratégia pracovnej mobility cudzincov v 

SR 

Stratégia CŽV a poradenstva na roky 

2021 - 2030 

https://www.minedu.sk/ 

Zákon č. 5/2004 

K zabezpečeniu plnenia kritéria slúži 

viacero portálov, ktoré informujú o 

príležitostiach na zamestnanie. Informácie 

o potrebách trhu práce na základe analýz 

a trendov sú zabezpečované cez 

dokument Strategické priority rozvoja 

zamestnanosti SR s výhľadom do roku 

2030. Právnym rámcom pre plnenie 

kritéria 2 je § 62 zákona č. 5/2004 Z. z. 

3. Opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby sa navrhovanie, 

implementácia, monitorovanie a 

preskúmanie vykonávali v úzkej 

spolupráci s príslušnými 

zainteresovanými stranami. 

Áno 
Pracovná skupina pre oblasť 

zamestnanosti, aktívnej politiky trhu 

práce, Záruky pre mladých a sociálnej 

ekonomiky 

Medzirezortná pracovná skupina pre 

Proces navrhovania, implementácie, 

monitorovania a preskúmania 

jednotlivých strategických a 

legislatívnych dokumentov je realizovaný 

participatívnym spôsobom v pracovných 

skupinách, za prítomnosti ministerstiev, 

iných orgánov štátnej   

https://www.minedu.sk/
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štátnu politiku v oblasti mládeže 

Zákon č. 5/2004 

Zákon č. 103/2007 

správy, orgánov miestnej a regionálnej 

samosprávy, sociálnych partnerov, MNO 

s relevantnými nadáciami, vedeckými a 

výskumnými pracoviskami, 

akademickými inštitúciami, 

registrovanými cirkvami a náboženskými 

spoločnosťami a v neposlednom rade aj 

detskými a mládežníckymi organizáciami. 

Aktívna účasť sociálnych partnerov na 

príprave, implementácií, monitorovaní a 

hodnotení politík je realizovaná 

prostredníctvom sociálneho dialógu v 

rámci partnerstva v HSR SR. 

Podporu systematického uplatňovania 

partnerského princípu v oblasti 

strategického rámca pre oblasť trhu práce 

pri navrhovaní, implementácii, 

monitorovaní a preskúmavaní opatrení 

politík trhu práce zabezpečuje Pracovná 

skupina pre oblasť zamestnanosti, APTP, 

Záruky pre mladých a sociálnej 

ekonomiky (PS). 

4. Opatrenia na monitorovanie, 

hodnotenie a preskúmanie 

aktívnych politík trhu práce. 

Áno Národný akčný plán zamestnanosti žien 

na roky 2022 - 2030 a jeho AP 

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie 

Rómov do roku 2030 

Národný plán posilnenia záruky pre 

mladých ľudí v SR do 2030 

Opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a 

preskúmanie aktívnych opatrení trhu 

práce sú súčasťou každého strategického 

dokumentu, NSPR APTP. Obsahujú 

samostatné kapitoly zamerané na 

mechanizmy monitorovania, hodnotenia a 

preskúmavania opatrení. Tieto 

mechanizmy zabezpečia spätnú väzbu na 

realizované aktivity a vytvoria priestor 

pre ich priebežné zlepšovanie. 
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Stratégia CŽV na roky 2021-2030 

SPRZ SR do roku 2030 

AP DNO v SR do roku 2030 

Vymedzenie národných cieľov do roku 

2030 v kontexte AP na realizáciu EPSP 

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

6765/1 

Národný program reforiem Slovenskej 
republiky 2020 

https://www.mfsr.sk/ 

Zákon č. 5/2004 

Platformu na diskusiu o monitorovaní, 

hodnotení a kontrole plnenia cieľov a 

opatrení strategických dokumentov ATPT 

poskytuje Pracovná skupina pre 

zamestnanosť, aktívnu politiku trhu práce, 

Záruky pre mladých a sociálnu politiku. 

EK toto kritérium pokladá za splnené na 

základe aktualizácie rezortných 

dokumentov, ktoré boli doplnené o 

samostatné kapitoly monitorovania a 

hodnotenia. Uvedené rezortné strategické 

dokumenty (SPRZ a AP DNO) budú 

predložené na prijatie na PS dňa 

27.10.2022. 

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 Národný plán posilnenia Záruky pre 

mladých ľudí v SR do roku 2030 

Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov 

PO Iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí v rámci OP ĽZ 

mpsvr.sk 

Stratégia CŽV a poradenstva na roky 

2021-2030 

Celoštátnej stratégii rovnosti žien a 

Aktualizovaný Národný plán posilnenia 

Záruky pre mladých ľudí v SR s 

výhľadom do roku 2030 bol schválený 

Pracovnou skupinou pre oblasť 

zamestnanosti, aktívnej politiky trhu 

práce, Záruky pre mladých a sociálnej 

ekonomiky dňa 27.10.2022 a následne 

bude zverejnený. 

Ide o strategický rámec zameraný na 

podporu mladých ľudí do 30 rokov a plán 

konkrétnych opatrení, ktoré budú 

implementované na národnej úrovni. 

Opatrenia Národného plánu posilnenia   

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://www.mfsr.sk/
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mužov a rovnosti príležitostí 2021 -2027 

employment.gov.sk/sk/vybor-pre- 

rodovu-rovnost 

Národná stratégia rozvoja 

koordinovaných služieb včasnej 

intervencie a ranej starostlivosti 2022-

2030 

Stratégia SR pre mládež na roky 2021 - 

2028 

Záruky pre mladých ľudí v SR s 

výhľadom do roku 2030 zohľadňujú 

prístupy založené na dôkazoch, 

individualizované poradenstvo pre 

mladých a tvorbu programov pre 

zraniteľné skupiny mladých ľudí, 

zavedenie zrozumiteľnej informačnej 

kampane, nástrojov profilovania, 

ďalšieho vzdelávania, rozvoja zručností 

(najmä digitálnych, zelených a 

podnikateľských), vytvárania pracovných 

miest poskytovaním finančných 

príspevkov, vykonávania absolventskej 

praxe a samozamestnania a využívanie 

skúsenosti MNO v NF vzdelávaní z práce 

s mládežou. 

4.2. Národný 

strategický rámec 

pre rodovú rovnosť 
ESF+ 

EFRR 

ESO4.3. Podpora 

rodovo vyváženej 

účasti na trhu 

práce, rovnakých 

pracovných 

podmienok a lepšej 

rovnováhy medzi 

pracovným a 

súkromným 

životom vrátane 

prístupu k cenovo 

dostupnej 

starostlivosti o deti 

a odkázané osoby 

RSO4.1. 

Zvyšovanie 

účinnosti 

Áno Je zavedený národný strategický 

politický rámec pre rodovú 

rovnosť, ktorý zahŕňa: 

1. Identifikáciu výziev v oblasti 

rodovej rovnosti založenú na 

dôkazoch. 

Áno Celoštátna stratégia rovnosti žien a 

mužov a rovnosti príležitostí v SR na 

roky 2021- 2027 a jej AP 

www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre- 

rodovu-rovnost/ 

Štatistická ročenka „Rodová rovnosť“ 

2020 

https://slovak.statistics.sk/ 

Správa o sociálnej situácií obyvateľstva 

SR za rok 2020/2021 

www.employment.gov.sk 

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti 

na Slovensku 

ww.employment.gov.sk/sk/vybor-pre- 

Téma rodovej rovnosti je rámcovaná 

Programovým vyhlásením vlády SR na 

obdobie rokov 2021 - 2024. Rodová 

rovnosť je prierezovou témou, 

identifikácia výziev v rodovej rovnosti je 

súčasťou viacerých strategických a 

legislatívnych dokumentov, ktoré spolu 

tvoria národný strategický politický 

rámec pre rodovú rovnosť. 

Identifikácia výziev vychádza z údajov 

Štatistického úradu SR (Štatistická 

ročenka SR v kapitole Rodová rovnosť), 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a Sociálnej poisťovne. (Správa o sociálnej 

situácii obyvateľstva SR) a MPSVR 

vypracováva každoročne Súhrnnú správu 

o stave rodovej rovnosti na Slovensku. 

Celoštátna stratégia rovnosti žien a 

mužov a rovnosti 
  

http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre-rodovu-rovnost/
http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre-rodovu-rovnost/
https://slovak.statistics.sk/
http://www.employment.gov.sk/


SK 39 SK 

 

Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ 

Splnenie 

základnej 

podmienky 

Kritériá 
Splnenie 

kritérií 
Odkaz na príslušné dokumenty Odôvodnenie 

  
a inkluzívnosti 

trhov práce a 

prístupu ku 

kvalitnému 

zamestnaniu 

rozvíjaním 

sociálnej 

infraštruktúry a 

podporou 

sociálneho 

hospodárstva 

   
rodovu-rovnost/ 

POO SR 

ARK 2019 

príležitostí v Slovenskej republike na 

roky 2021-2027 deklaruje jasné 

stanovisko vlády SR realizovať politiky 

zamerané na znižovanie nerovností medzi 

ženami a mužmi a odstraňovanie 

diskriminácie žien. Dokument komplexne 

zdôrazňuje strategické oblasti a priority, v 

ktorých jasne identifikuje výzvy a 

problémy. 

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. 

Áno Vymedzenie národných cieľov do roku 

2030 v kontexte AP na realizáciu EPSP 

SPRZ SR do roku 2030 

CSR SR na roky 2021-2027 a jej AP 

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie 

Rómov do roku 2030 a jej 

AP 

NS rozvoja koordinovaných služieb 

včasnej intervencie a ranej starostlivosti 

2021-2030 

NAP zamestnanosti žien na roky 2022-

2030 

employment.gov.sk 

NP posilnenia Záruky pre mladých ľudí 

v SR do 2030 

Stratégia dlhodobej starostlivosti v SR 

Nosným dokumentom, riešenia opatrení 

na znižovanie rodových rozdielov je 

Celoštátna stratégia rovnosti žien a 

mužov a rovnosti príležitostí v SR na 

roky 2021 - 2027 (CSR SR), identifikuje 

pri jednotlivých témach tohto kritériá 

nosné problémy a ponúka riešenia na ich 

odstránenie. Ďalšie uvádzané strategické 

dokumenty, sa venujú špecifickým 

opatreniam, cieľovým skupinám a 

tematickým oblastiam tohto kritéria. 

Na posilnenie opatrení tohto kritéria bol 

na národnej úrovni prijatý Národný akčný 

plán zamestnanosti žien na roky 2022-

2030 (28.9.2022). 
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Integrovaná sociálno-zdravotná 

starostlivosť employment.gov.sk 

 

3. Opatrenia na monitorovanie, 

hodnotenie a preskúmanie 

strategického politického rámca a 

metód zberu údajov založených na 

údajoch rozčlenených podľa 

pohlavia. 

Áno Štatistická ročenka „Rodová rovnosť“ 

2020; „Ženy muži v SR 2021“ ŠU SR 

https://slovak.statistics.sk/ 

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti 

na Slovensku 

Stratégia CŽV a poradenstva na roky 
2021-2030 

NAP pre prevenciu a elimináciu násilia 

na ženách 2021-2027 

www.slov-lex.sk 

Kritérium je napĺňané činnosťou Výboru 

pre rodovú rovnosť, v zmysle štatútu 

výboru (čl.3 bod e). 

Z Celoštátnej stratégie rovnosti žien a 

mužov a rovnosti príležitostí a jej 

akčného plánu vyplýva povinnosť 

zostavovať ročnú správu o pokroku v 

implementácii opatrení Celoštátnej 

stratégie a jej akčného plánu. Úlohou 

Výboru pre rodovú rovnosť je podieľať sa 

na jej zostavovaní a schvaľovaní. 

Strategické dokumenty venujúce sa téme 

rovnosti žien a mužov ako aj činnosť 

orgánov a inštitúcií pôsobiacich v tejto 

oblasti a nastavené mechanizmy búdu 

úspešné prispievať k monitorovaniu, 

hodnoteniu a evakuácii rovnosti žien a 

mužov v budúcnosti. 

Výskum v rôznych formách a metódach 

je kľúčovým prvkom rozhodovania a 

prijímania opatrení založených na 

dôkazoch. 

Dostatočné množstvo komparatívnych dát 

medzi ženami a mužmi v rôznych 

sociálnych, demografických či 

ekonomických ukazovateľoch poskytuje 

Štatistická ročenka SR v kapitole 

  

https://slovak.statistics.sk/
http://www.slov-lex.sk/


SK 41 SK 

 

Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ 

Splnenie 

základnej 

podmienky 

Kritériá 
Splnenie 

kritérií 
Odkaz na príslušné dokumenty Odôvodnenie 

       
Rodová rovnosť. 

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. 

Áno Výbor pre rodovú rovnosť Rady vlády SR 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a 

rodovú rovnosť 

Celoštátna stratégia rovnosti žien a 

mužov a rovnosti príležitostí na roky 

2021 - 2027 a jej AP 

PVV SR na roky 2021 - 2024 

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti 

na Slovensku 

www.slov-lex.sk 

Koordinačný výbor pre HP rovnosť 

mužov a žien a nediskrimináciu 

Rada vlády SR pre rodinu a demografický 

vývoj 

Mechanizmus zabezpečenia úzkej 

spolupráce s príslušnými 

zainteresovanými stranami pri 

navrhovaní, implementácii, monitorovaní 

a preskúmaní stratégií a politík rodovej 

rovnosti je popísaný v Celoštátnej 

stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti 

príležitostí v Slovenskej republike na 

roky 2021 - 2027, v časti 6. Zabezpečenie 

participatívneho mechanizmu na 

presadzovanie rovnosti žien a mužov a 

inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien 

a mužov. 

Tvorba strategických dokumentov, ich 

implementácia, monitorovanie a 

preskúmanie sú prakticky zabezpečené 

Výborom pre rodovú rovnosť, ktorý 

vystupuje ako medzirezortný orgán a 

vytvára priestor pre aktívnu spoluprácu 

ministerstiev a iných ústredných orgánov 

štátnej správy, sociálnych partnerov, obcí, 

vyšších územných celkov, orgánov štátnej 

správy, mimovládnych neziskových 

organizácií a vedeckých pracovísk a 

akademických inštitúcií. 

4.3. Strategický 

politický rámec pre 

systém vzdelávania 

a 

ESF+ 

EFRR ESO4.5. Zvýšenie 

kvality, 

inkluzívnosti 

Nie 
Je zavedený národný alebo 

regionálny strategický politický 

rámec pre systém vzdelávania a 

odbornej prípravy, ktorý zahŕňa: 

Áno minedu.sk/data/att/22182.pdf 

slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2015/61/20220101 

Stratégia celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 - 2030 

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
  

http://www.slov-lex.sk/
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odbornej prípravy 

na všetkých 

stupňoch 

 

a účinnosti 

systémov 

vzdelávania a 

odbornej prípravy, 

ako aj ich 

relevantnosti z 

hľadiska trhu práce 

okrem iného 

prostredníctvom 

potvrdzovania 

výsledkov 

neformálneho 

vzdelávania a 

informálneho 

učenia sa s cieľom 

podporiť 

nadobúdanie 

kľúčových 

kompetencií 

vrátane 

podnikateľských a 

digitálnych 

zručností, a tiež 

prostredníctvom 

podpory 

zavádzania 

systémov duálnej 

odbornej prípravy a 

učňovskej prípravy 

ESO4.6. Podpora 

rovného prístupu, a 

to najmä 

znevýhodnených 

skupín, ku 

kvalitnému a 

inkluzívnemu 

vzdelávaniu 

 

1. Systémy založené na dôkazoch 

na predvídanie a predpovedanie 

zručností. 

 

saavs.sk/wp- 

content/uploads/2020/07/%C5%A0TAN 

DARDY-PRE- 

VN%C3%9ATORN%C3%9D- 

SYST%C3%89M-5.pdf?x73502 

www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2009/568/20150901 

www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301 

www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2003/453/20210801 

www.employment.gov.sk 

www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodn 

e-merania/piaac 

vzdelávaní a príprave 

Štandardy pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania 

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

vzdelávaní 

Analýzy a prognózy vývoja na trhu práce 

sú realizované na základe zákona č. 

453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy 

v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

NP Sektorovo riadenými inováciami k 

efektívnemu trhu práce v SR 

Strategický národný rámec v oblasti 

metodiky, frekvencií analýz a výstupov je 

určený na základe NP Prognózy vývoja 

na trhu práce v SR II. 

NP Medzinárodné hodnotenie kľúčových 

kompetencií dospelých (PIAAC). 

2. Mechanizmy sledovania 
Áno www.minedu.sk/data/att/22182.pdf Stratégia celoživotného vzdelávania a 

  

http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.employment.gov.sk/
http://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodn
http://www.minedu.sk/data/att/22182.pdf
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a odbornej 

 
uplatnenia absolventov a služby 

  
poradenstva na roky 2021 - 2030 

  
príprave 

 
zamerané na kvalitu a účinné 

   

  
a podpora ich 

 
usmerňovanie vzdelávajúcich sa 

 
www.slov-lex.sk/pravne- 

 

  
úspešného 

 
osôb všetkých vekových skupín. 

 
predpisy/SK/ZZ/2019/292/20191001 Prieskum uplatnenia absolventov 

  
ukončenia, 

    
vysokých škôl „Absolvent vysokej 

  
počnúc 

vzdelávaním 

   

www.cvtisr.sk/ 

školy“ 

  
a starostlivosťou 

v ranom detstve 

   

www.slov-lex.sk/pravne- 
Zákon č. 269/2018 Z. z. o 

  
cez všeobecné 

   
zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

  

a odborné 

vzdelávanie 

   
predpisy/SK/ZZ/2018/269/20220101 vzdelávania 

  
a prípravu až po 

terciárnu úroveň 

   

https://uplatnenie.sk NP Uplatnenie po stopách absolventov 
  

a vzdelávanie 

a učenie dospelých 

vrátane 

uľahčovania 

   

www.planobnovy.sk 
Plán obnovy a odolnosti SR - komponent 

6 
  

vzdelávacej 
   

www.slov-lex.sk/pravne- 
 

  
mobility pre 

všetkých 

   
predpisy/SK/ZZ/2008/245/20220115 Školský zákon č. 245/2008 Z. z. 

  

a prístupnosti pre 

osoby so 

   

www.slov-lex.sk/pravne- Vyhláška o zariadeniach poradenstva a 
  

zdravotným 

postihnutím 

ESO4.7. Podpora 

   
predpisy/SK/ZZ/2022/24/20230101 prevencie 24/2022 Z. z. 

  
celoživotného 

   
www.slov-lex.sk/pravne- § 42 zákona o službách zamestnanosti 

  

vzdelávania, 
   

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20200721 
  

najmä flexibilných 

    

NP Štandardizáciou systému 
  

príležitostí 
   

https://vudpap.sk poradenstva a prevencie k inklúzii a 
  

na zvyšovanie 

kvalifikácie 

    
úspešnosti na trhu práce 

  
a rekvalifikáciu pre 

všetkých 

   
www.po-kraj.sk 

NP Aktualizácia systému usmerňovania 
  

s prihliadnutím 
   

www.bbsk.sk 

a rozvoja ďalších zložiek v systéme 
  

na podnikateľské a 

digitálne zručnosti, 

lepšie 

   
poradenstva a prevencie 

 

http://dualnysystem.sk   

http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.cvtisr.sk/
http://www.slov-lex.sk/pravne-
https://uplatnenie.sk/
http://www.planobnovy.sk/
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.slov-lex.sk/pravne-
https://vudpap.sk/
http://www.po-kraj.sk/
http://www.bbsk.sk/
http://dualnysystem.sk/
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predvídanie zmien 

a nových 

požiadaviek na 

zručnosti na 

základe potrieb 

trhu práce, 

uľahčovanie 

kariérnych zmien a 

podpora profesijnej 

mobility RSO4.2. 

Zlepšenie rovného 

prístupu k 

inkluzívnym a 

kvalitným službám 

v oblasti 

vzdelávania, 

odbornej prípravy a 

celoživotného 

vzdelávania 

rozvíjaním 

dostupnej 

infraštruktúry 

vrátane 

posilňovania 

odolnosti pre 

dištančné a online 

vzdelávanie a 

odbornú prípravu 

    

NP Zlepšenie stredného odborného 

školstva v Prešovskom samosprávnom 

kraji 

NP Posilnenie regionálneho riadenia v 

oblasti odborného vzdelávania a prípravy 

smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a 

vyššej orientácii na trh práce v 

Banskobystrickom kraji 

NP Duálne vzdelávania a zvýšenie 

atraktivity a kvality odborného 

vzdelávania a prípravy 

3. Opatrenia na zabezpečenie 

rovnakého 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. 

Áno www.planobnovy.sk 

www.minedu.sk 

www.minedu.sk/data/att/21468.pdf 

www.minedu.sk/prvy-akcny-plan- 

plnenia-strategie-inkluzivneho-pristupu- 

vo-vychove-a-vzdelavani-na-roky-2022- 

2024 

www.minedu.sk/informatizacia-a- 

digitalizacia-skolstva 

www.minv.sk/?strategia-pre-rovnost- 

inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku- 

2030 

Plán obnovy a odolnosti SR 

Novelizácia zákona č. 245/2008 Z. z. 

Nultý Akčný plán stratégie inkluzívneho 

prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 

2021 

Stratégia inkluzívneho prístupu vo 

výchove a vzdelávaní 

Prvý akčný plán plnenia Stratégie 

inkluzívneho prístupu vo výchove a 

vzdelávaní na roky 2022 - 2024 

Program informatizácie školstva do roku 

2030/Akčný plán informatizácie a 

  

http://www.planobnovy.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/data/att/21468.pdf
http://www.minedu.sk/prvy-akcny-plan-plnenia-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani-na-roky-2022-2024
http://www.minedu.sk/prvy-akcny-plan-plnenia-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani-na-roky-2022-2024
http://www.minedu.sk/prvy-akcny-plan-plnenia-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani-na-roky-2022-2024
http://www.minedu.sk/prvy-akcny-plan-plnenia-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani-na-roky-2022-2024
http://www.minedu.sk/informatizacia-a-digitalizacia-skolstva
http://www.minedu.sk/informatizacia-a-digitalizacia-skolstva
http://www.minv.sk/?strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku-2030
http://www.minv.sk/?strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku-2030
http://www.minv.sk/?strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku-2030
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www.minv.sk/?romske-komunity-uvod 

www.slov-lex.sk/pravne- 
predpisy/SK/ZZ/2015/61/20220101 

www.minedu.sk/data/att/22182.pdf 

digitálnej transformácie vzdelávania v 

SR na obdobie 2021 - 2024 

„Ako byť v škole úspešnejší“ 

Stratégia pre rovnosť, inklúziu a 

participáciu Rómov do roku 2030/Akčné 

plány k Stratégii 

Novelizácia zákona č. 596/2003 Z. z. 

NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a 

žiakov I a II 

NP Aktualizácia systému usmerňovania a 

rozvoja ďalších zložiek v systéme 

poradenstva a prevencie 

NP Štandardizáciou systému poradenstva 

a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu 

práce 

Zákon č. 61/2015 o OVP 

Stratégia CŽV a poradenstva na roky 

2021 - 2030 

NP Profesijný rozvoj učiteľov 

NP Zlepšenie stredného odborného 

školstva v PSK 

  

http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.minedu.sk/data/att/22182.pdf
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4. Koordinačný mechanizmus Áno www.slov-lex.sk/pravne- Zákon o organizácii činnosti vlády a 
    

zahŕňajúci všetky stupne 
 

predpisy/SK/ZZ/2001/575/20210601 organizácii ústrednej štátnej správy č. 
    vzdelávania a odbornej prípravy 

vrátane vysokoškolského 

vzdelávania a jasné rozdelenie 

 

www.slov-lex.sk/pravne- 

575/2001 Z. z. 

    

zodpovednosti medzi príslušnými 

národnými a/alebo regionálnymi 

orgánmi. 

 
predpisy/SK/ZZ/2021/271/20220101 

www.slov-lex.sk/pravne- 

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

školstve a školskej samospráve 

      
predpisy/SK/ZZ/2003/597/20210101 Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení 
      http://radavladyovp.sk/ 

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

www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401 

odbornom vzdelávaní a príprave 

       

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
      

www.slov-lex.sk/pravne- školách a o zmene a doplnení niektorých 
      predpisy/SK/ZZ/2009/568/20150901 zákonov v znení neskorších predpisov 

      

www.slov-lex.sk/pravne- Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 
      

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301 
vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
      

www.minedu.sk/data/att/22182.pdf 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti 
      

www.minedu.sk 

Stratégia celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 - 2030 
       

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež 

na roky 2021 - 2028   

http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://radavladyovp.sk/
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.minedu.sk/data/att/22182.pdf
http://www.minedu.sk/
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Stratégia internacionalizácie vysokého 

školstva do roku 2030 

5. Opatrenia na monitorovanie, 

hodnotenie a preskúmanie 

strategického politického rámca. 

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

sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a- 

vzdelavania/ 

Aktualizovaný Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania (základný 

„strešný“ dokument)- do konca 1. 

kvartálu 2023 

6. Opatrenia zamerané na 

dospelých s nízkou úrovňou 

zručností alebo kvalifikácií, osoby 

zo sociálno-ekonomicky 

znevýhodneného prostredia a na 

cesty zvyšovania úrovne 

zručností. 

Áno www.minedu.sk/data/att/22182.pdf 

www.employment.gov.sk/files/slovensk 

y/apdn_06122016_sk_final.pdf 

www.oecd.org/skills/ESonline 

assessment/abouteducationskillsonline/E 

ducationSkillsOnline_Info_Slovak.pdf 

www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2015/61/20180901 

siov.sk/medzinarodna- 

spolupraca/medzinarodne- 

projekty/bluess 

www.ainova.sk/sk/moved 

www.nucem.sk 

www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20200721 

Stratégia celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 - 2030 

Akčný plán na posilnenie integrácie 

dlhodobo nezamestnaných na trh práce v 

SR 

Education and Skills Online a Bilancia 

kompetencií 

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní 

Projekt BLUESS - Blueprints for Basic 

Skills Development in Slovakia / Plán 

rozvoja základných zručností na 

Slovensku 

Projekt Tvoríme modernú politiku 

vzdelávania dospelých/MOVED 

PIAAC a PIAAC online 

  

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://www.minedu.sk/17786-sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/
http://www.minedu.sk/data/att/22182.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensk
http://www.oecd.org/skills/ESonline
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.ainova.sk/sk/moved
http://www.nucem.sk/
http://www.slov-lex.sk/pravne-
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www.employment.gov.sk 

Individualizované rekvalifikácie 

realizované ako aktívne opatrenie na trhu 

práce podľa § 54 zákona o službách 

zamestnanosti, odborné a poradenské 

služby poskytované na základe § 43 

zákona o službách zamestnanosti 

NP MPSVR SR Chyť sa svojej šance 

Výzva MPSVR SR Krok za krokom pre 

neaktívne osoby 

Podpora vzdelávania Uchádzačov o 

zamestnanie je realizovaná cez NP 

REPAS(+) a KOMPAS+ 

NP Podpora individualizovaného 

poradenstva dlhodobo nezamestnaným 

NP Cesta na trh práce 

Národný projekt Nestrať prácu - 

vzdelávaj sa 

7. Opatrenia na podporu učiteľov, 

školiteľov a vysokoškolských 

pracovníkov, pokiaľ ide o 

primerané učebné metódy, 

posudzovanie a potvrdzovanie 

kľúčových kompetencií. 

Áno www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2019/138/20220101 

www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115 

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

zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. 

o vzdelávaní v profesijnom rozvoji   

http://www.employment.gov.sk/
http://www.slov-lex.sk/pravne-
http://www.slov-lex.sk/pravne-
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www.minedu.sk/data/att/21468.pdf 

 

      

www.planobnovy.sk/ 

Stratégia inkluzívneho prístupu vo 

vzdelávaní 

      

vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre- 

prax/ 

Plán obnovy a odolnosti SR, komponenty 

6 a 7 

      

vudpap.sk/x/projekty/standardy/ 

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

NP Aktualizácia systému usmerňovania a 

rozvoja ďalších zložiek v systéme 

poradenstva a prevencie (Usmerňovať pre 

prax) 

      

www.nucem.sk/sk/projekty-a- linky/piaac 

https://itakademia.sk/ 

NP Štandardizáciou systému poradenstva 

a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu 

práce („NP Štandardy“) 

      

https://www.po- 

kraj.sk/sk/samosprava/projekty/ 

NP Profesijný rozvoj Učiteľov 

(TEACHERS) 

      

https://www.bbsk.sk/ 

NP Medzinárodné hodnotenie kľúčových 

kompetencií dospelých (PIAAC) 

       

NP IT Akadémia - vzdelávania pre 21. 

storočie 

       

NP Zlepšenie stredného odborného 

školstva v Prešovskom samosprávnom 

kraji 

  

http://www.minedu.sk/data/att/21468.pdf
http://www.planobnovy.sk/
https://mpc-edu.sk/sk/project/teachers
http://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/piaac
https://itakademia.sk/
https://www.bbsk.sk/
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NP Posilnenie regionálneho riadenia v 

oblasti odborného vzdelávania a prípravy 

smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a 

vyššej orientácii na trh práce v 

Banskobystrickom kraji 

    

8. Opatrenia na podporu mobility 

vzdelávajúcich sa osôb a 

zamestnancov a nadnárodnej 

spolupráce medzi poskytovateľmi 

vzdelávania a odbornej prípravy, a 

to aj prostredníctvom uznávania 

vzdelávacích výstupov a 

kvalifikácií. 

Áno www.minedu.sk/strategia- 

internacionalizacie-vysokeho-skolstva- 

do-roku-2030 

www.slov-lex.sk/pravne- 

predpisy/SK/ZZ/2015/422/20220101 

https://europass.sk 

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní 

dokladov o vzdelaní a o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Databáza dodatkov k 

osvedčeniu/vysvedčeniu v OVP a ďalšom 

vzdelávaní 

      

www.minedu.sk/data/att/22182.pdf 
Stratégia celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 - 2030 

      

www.planobnovy.sk 

www.erasmusplus.sk 

Plán obnovy a odolnosti SR, komponenty 

8 Zvýšenie výkonnosti slovenských 

vysokých škôl a 10 Lákanie a udržanie 

talentov 
      

www.stipendia.sk 
Erasmus+ 

      

www.minedu.sk/182-sk/medzinarodna- 

spolupraca 

Národný štipendijný program 

      

www.minedu.sk/ceepus-stredoeuropsky- 
vymenny-univerzitny-program/ 

Bilaterálne a vládne dohody 

CEEPUS 
      

www.iuventa.sk/sk/granty/europsky- 

 

  

http://www.minedu.sk/strategia-internacionalizacie-vysokeho-skolstva-do-roku-2030
http://www.minedu.sk/strategia-internacionalizacie-vysokeho-skolstva-do-roku-2030
http://www.minedu.sk/strategia-internacionalizacie-vysokeho-skolstva-do-roku-2030
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/422/20220101
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/422/20220101
https://europass.sk/
http://www.minedu.sk/data/att/22182.pdf
http://www.planobnovy.sk/
http://www.erasmusplus.sk/
http://www.stipendia.sk/
http://www.minedu.sk/182-sk/medzinarodna-
http://www.minedu.sk/ceepus-stredoeuropsky-
http://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-
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zbor-solidarity.alej 

Európsky zbor solidarity 

      

granty.saia.sk 
SAIA 

4.4. Národný 

strategický 

politický rámec pre 

sociálne začlenenie 

a znižovanie 

chudoby 

ESF+ 
EFRR 

ESO4.8. Podpora 

aktívneho 

začlenenia s 

cieľom podporovať 

rovnosť 

príležitostí, 

nediskrimináciu a 

aktívnu účasť a 

zlepšenie 

zamestnateľnosti, 

najmä v prípade 

znevýhodnených 

skupín 

RSO4.3. Podpora 

sociálno- 

ekonomického 

začlenenia 

marginalizovanýc 

h komunít, 

domácností s 

nízkym príjmom a 

znevýhodnenýc h 

skupín vrátane 

osôb s osobitnými 

potrebami 

prostredníctvom 

integrovaných 

akcií vrátane 

bývania 

Nie 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 rovnaký 

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. 

Nie Národná rámcová stratégia podpory soc. 

začlenenia a boja proti chudobe 

www.employment.gov.sk 

Externé hodnotenie PO4 Soc. začlenenie 

v rámci OP ĽZ 2014-2020, PO5 

Integrácia MRK a PO 6 

Správa o soc. situácií obyvateľstva SR za 
rok 2020/2021 

Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 

2030 

www.mirri.gov.sk 

POO SR 

EU SILC 2020/2021 

https://slovak.statistics.sk 

ARK 2019 

Po preštudovaní samohodnotenia tejto 

TZP, EK vyhodnotila jeho rozsah ako 

dostatočný. Požiadala o zaslanie jeho 

skrátenej verzie v AJ, ktorá bude 

obsahovať aj informácie o pokroku pri 

prijímaní strateg. dokumentov: Národný 

akčný plán Európskej záruky pre deti v 

SR s výhľadom do roku 2030 a Národná 

koncepcia prevencie a ukončovanie 

bezdomovectva. 

Téma soc. začlenenia patrí dlhodobo k 

prioritám verejných politík. Nastavenie 

politického a strategického rámca 

reflektuje na princípy deklarované EPSP 

a strategické dokumenty a AP sú 

nastavované v súlade s cieľmi AP EPSP. 

Je prítomná v právnych predpisoch, 

koncepčných a strategických a 

legislatívnych dokumentoch viacerých 

rezortov, v AP nevyhnutných pre zmeny, 

zamerané na kompletnú podporu procesu 

zvýšenia inklúzie znevýhodnených skupín 

a v reakcii na trendy v spoločnosti. 

Vstupné analytické materiály 

vypracovávané ŠÚ SR (EU SILC), údaje 

z ÚPSVR, ako aj dáta zo Správy o soc. 

situácii obyvateľstva SR a údaje o situácií 

MRK (ARK) predstavujú východiská pre 

tvorbu opatrení v 

  

http://www.employment.gov.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
https://slovak.statistics.sk/
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a sociálnych 

služieb 

    
jednotlivých strategických dokumentoch. 

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. 

Áno NRS podpory soc. začlenenia a boja proti 

chudobe 

APDN 2030 

NP aktívneho starnutia 2021-2030 

mpsvr.sk 

Stratégia pracovnej mobility cudzincov v 

SR do roku 2020 s výhľadom 2030 

employment.gov.sk 

NP rozvoja životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím 2021-2030 

employment.gov.sk 

Národná stratégia rozvoja 

koordinovaných služieb včasnej 

intervencie a ranej starostlivosti 2022-

2030 

employment.gov.sk 

NAP Európskej záruky pre deti v SR do 

roku 2030* 

Národná koncepcia prevencie a 

ukončovanie bezdomovectva* 

(dokumenty budú zverejnené po 

schválení) 

Opatrenia tohto kritéria presahujú do 

iných TZP v rámci CP4. PVV na roky 

2021-2024 deklaruje ako prioritu 

prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy 

po pandémií COVID-19, ktorá najviac 

zasiahla zraniteľné skupiny obyvateľstva. 

Národná rámcová stratégia podpory 

sociálneho začlenenia a boja proti 

chudobe predstavuje strešný strategický 

dokument s kľúčovými opatreniami 

politík sociálneho začleňovania a boja 

proti chudobe. Tematické opatrenia 

kritéria sú rozpracované v jednotlivých 

strategických dokumentoch. Téma 

bezdomovectva je spracovaná v Národnej 

koncepcii prevencie a riešenia 

bezdomovectva. Predloženie návrhu 

dokumentu vo vláde je do konca roka 

2022. 

V reakcii na Odporúčanie Rady EÚ č. 

9106/21 bol vypracovaný NAP Európskej 

záruky pre deti v Slovenskej republike s 

výhľadom do roku 2030. NAP bude 

predložený v Rade vlády pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť na najbližšom zasadnutí 

28.11.2022 a následne na najbližšom 

rokovaní vlády SR. 

3. Opatrenia týkajúce sa prechodu 

od inštitucionálnej 
Áno 

Národná stratégia DI systému sociálnych 

služieb a náhradnej 

Pre splnenie tohto kritéria je základným 

dokumentom: Národná stratégia DI 
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starostlivosti k starostlivosti na 

úrovni rodín a komunít. 

 
starostlivosti www.employment.gov.sk 

NAP prechodu z inštitucionálnej 

starostlivosti na komunitnú starostlivosť 

na roky 2022 - 2026 

www.employment.gov.sk 

Koncepcia zabezpečovania vykonávania 

opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na roky 

2021 - 2025 / Plán DI 

www.upsvr.gov.sk 

Národné priority rozvoja sociálnych 

služieb na roky 2021-2030 

www.employment.gov.sk 

Zákon č. 331/2017 Z. z 

Zákon č. 305/2005 Z. z 

Zákon č. 36/2005 Z. z 

systému sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti v SR, a nadväzujúce akčné 

plány: Národný akčný plán DI sociálnych 

služieb na roky 2021 -2026 a Koncepcia 

zabezpečovania vykonávania opatrení v 

zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na roky 2021 - 2025 / 

Plán DI. Stanovené strednodobé ciele 

procesu DI uvedené v časti 3.3 Národnej 

stratégie) smerujú k dosiahnutiu 

dlhodobého cieľa, ktorým je zabezpečiť 

individualizáciu uspokojovania potrieb 

klientov, ktorým sa poskytujú sociálne 

služby alebo pre ktorých sa vykonávajú 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately v prirodzenom 

rodinnom prostredí alebo v zariadení. 

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 Nár. rámcová stratégia podpory soc. 

začlenenia a boja proti chudobe 

www.employment.gov.sk 

HSR SR 

Rada vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť a 

NRS v kapitole 4 definuje mechanizmus 

monitorovania a hodnotenia. Opatrenia, 

ktorými by sa malo toto kritérium napĺňať 

sú súčasťou prípravy všetkých 

strategických a legislatívnych 

dokumentov, ktoré sa pripravujú v úzkej 

spolupráci s relevantnými partnermi 

štátnej, verejnej správy, akademickej obce 

a občianskej spoločnosti. 

  

http://www.employment.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.upsvr.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
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jej výbory 

www.employment.gov.sk/spolocny- 

sekretariat-vyborov/ 

Výbor pre deti a mládež a Výbor pre 

osoby so zdrav. postihnutím 

Rada vlády SR pre práva seniorov a 

prispôsobovanie verej. politík procesu 

starnutia populácie 

Zákon č. 103/2007 Z. z 

Aby prijímané vládne materiály v oblasti 

verejnej politiky boli účinné, spravodlivé 

a demokratické a prijímané so širokým 

konsenzom vládneho a mimovládneho 

sektora, a ich napĺňanie bolo 

kontrolované občianskou spoločnosťou sú 

nastavené regulárne procesy komunikácie 

medzi vládou a ostatnými partnermi. V 

každom uznesení vlády k schváleným 

strategickým dokumentom je určený 

systém odpočtu plnenia jednotlivých 

opatrení. 

Účasť sociálnych partnerov a 

relevantných organizácií z občianskej 

spoločnosti na navrhovaní, 

implementácií, monitorovaní a 

preskúmaní je zabezpečená v rámci 

existujúcich štruktúr na úrovni rezortu a 

vlády SR (pracovné a expertné skupiny, 

výbory). 

4.5. Národný 

strategický 

politický rámec 

integrácie Rómov 

ESF+ 

ESO4.10. Podpora 

sociálno- 

ekonomickej 

integrácie 

marginalizovanýc 

h komunít, ako sú 

napríklad Rómovia 

Áno 
Je zavedený 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 Stratégia pre rovnosť, inklúziu a 

participáciu Rómov do roku 2030: 

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

5860/1 

Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie 

a participácie Rómov do roku 2030 

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

7106/1 

Opatrenia Stratégie rovnosti, inklúzie a 

participácie Rómov do roku 2030 sú 

predmetom Akčných plánov Stratégie. 

Akčné plány boli schválené uznesením 

vlády SR č. 256 zo dňa 6.4.2022. 

Súčasťou akčných plánov sú aj merateľné 

ukazovatele s určenými cieľovými 

hodnotami. 

  

http://www.employment.gov.sk/spolocny-sekretariat-vyborov/
http://www.employment.gov.sk/spolocny-sekretariat-vyborov/
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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2. Opatrenia na monitorovanie, 

hodnotenie a preskúmanie 

opatrení na integráciu Rómov. 

Áno Hodnotenie a monitorovanie Stratégie 

pre rovnosť, inklúziu a participáciu 

Rómov do roku 2030 

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

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

participaciu-romov-do-roku- 

2030/?csrt=4936996669882852618 

V metodickom dokumente Hodnotenie a 

monitorovanie Stratégie pre rovnosť, 

inklúziu a participáciu Rómov do roku 

2030 je podrobne popísané 

inštitucionálne aj procesné zabezpečenie 

hodnotenia a monitorovania. Výstupmi v 

oblasti monitorovania budú Ročné správy 

o napĺňaní Akčných plánov k Stratégii a 

Národná správa o napĺňaní Stratégie. 

       

V oblasti hodnotenia sa uskutoční externé 

hodnotenie napĺňania cieľov, dopadové 

hodnotenia v oblastiach Stratégie, vrátane 

preskúmania vzájomnej komplementarity 

aktivít, prípadové štúdie o príkladoch 

dobrej praxe aj hodnotenie dopadu 

fondov EÚ na ciele Stratégie. Všetky 

výstupy budú zverejnené. 
    

3. Opatrenia na uplatňovanie 

inklúzie Rómov na regionálnej a 

miestnej úrovni. 

Áno 
Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie 

a participácie Rómov do roku 2030 na 

roky 2022 - 2024 

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

7106/1 

Počas tvorby Stratégie 2030 boli do 

tvorby zahrnutí aj zástupcovia na 

regionálnej a miestnej úrovni. Tematické 

pracovné skupiny k jednotlivým 

prioritným oblastiam Stratégie boli 

organizované aj na regionálnej úrovni. 

       

Stratégia 2030 bola pred schválením 

zverejnená na pripomienkovanie širokej 

verejnosti a prešla medzirezortným 

pripomienkovaným konaním. V 

rovnakom duchu boli na verejné 

pripomienkovanie zverejnené aj Akčné 

plány. 

  

https://www.romovia.vlada.gov.sk/strate
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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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 Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie 

Rómov do roku 2030 

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

5860/1 

Spolupráca so zainteresovanými stranami 

bude zabezpečená prostredníctvom 

existujúcich platforiem, konkrétne: 

• riadiaca pracovná skupina poradnej 

komisie splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity pre Stratégiu rovnosti, 

inklúzie a participácie Rómov do roku 

2030; 

• tematické pracovné skupiny k piatim 

prioritným oblastiam Stratégie rovnosti, 

inklúzie a participácie Rómov do roku 

2030 - vzdelávanie, zamestnanosť, 

bývanie, zdravie a boj s protirómskym 

rasizmom a podpora participácie; 

• tematická pracovná skupina pre 

monitorovanie a hodnotenie, 

• poradný orgán splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity pre oblasť mládeže; 

• Rada mimovládnych organizácií 

splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity; 

• výstupy z Národného projektu 

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych 

politík a ich dopad na marginalizované 

rómske komunity 

  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2
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(2016 - 2022). 

4.6. Strategický 

politický rámec pre 

zdravie a dlhodobú 

starostlivosť 

ESF+ 

EFRR 

ESO4.11. 

Zlepšovanie 

rovného a 

včasného prístupu 

ku kvalitným, 

udržateľným a 

cenovo dostupným 

službám vrátane 

služieb, ktoré 

podporujú prístup k 

bývaniu a 

individualizova nú 

starostlivosť 

vrátane zdravotnej 

starostlivosti; 

modernizácia 

systémov sociálnej 

ochrany, vrátane 

podpory prístupu k 

sociálnej ochrane, s 

osobitným 

zameraním na deti 

a znevýhodnené 

skupiny; 

zlepšovanie 

prístupnosti, a to aj 

pre osoby so 

zdravotným 

postihnutím, 

Áno 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. 

Áno https://mzsr.sk/?strategia-v- zdravotnictve 

vládou schválená aktualizácia 

strategického rámca 

Vláda SR uznesením č. 431 z 28.06.2022 

schválila aktualizáciu strategického rámca 

starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 

2030. Schválením Aktualizácie 

Strategického rámca a pravidelným 

vypracúvaním monitorovacích správ, 

ktoré sú v nej definované (kapitola 6), 

MZ SR získa účinný nástroj, na základe 

ktorého bude môcť kvalifikovanejšie 

tvoriť svoje dlhodobé strategické 

smerovanie. 

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. 

Áno https://mzsr.sk/?strategia-v- zdravotnictve 

Vládou SR schválená aktualizácia 

strategického rámca 

Vláda SR uznesením č. 431 z 28.06.2022 

schválila aktualizáciu strategického rámca 

starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 

2030. Schválením Aktualizácie 

Strategického rámca a pravidelným 

vypracúvaním monitorovacích správ, 

ktoré sú v nej definované (kapitola 6), 

MZ SR získa účinný nástroj, na základe 

ktorého bude môcť kvalifikovanejšie 

tvoriť svoje dlhodobé strategické 

smerovanie. 

3. Opatrenia na podporu služieb 

na úrovni komunít a rodín 

prostredníctvom 

deinštitucionalizácie, vrátane 

prevencie a primárnej zdravotnej 

starostlivosti a služieb domácej 

starostlivosti. 

Áno Národná stratégia deinštitucionalizácie 

systému sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti 

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

na-socialna-pomoc/socialne- 

sluzby/deinstitucionalizacia-socialnych- 

sluzieb.html 

Stratégia dlhodobej starostlivosti v SR 

Opatrenia na podporu 

deinštitucionalizácie a domácej 

starostlivosti považujeme za splnené 

prostredníctvom Národnej stratégie 

deinštitucionalizácie systému sociálnych 

služieb a náhradnej starostlivosti 

(schválená vládou SR 28. 04. 2021) a 

Stratégie dlhodobej starostlivosti v 

Slovenskej republike (schválená vládou 

SR 29. 09. 2021), a ktorej súčasťou je 

časť dlhodobej sociálno-zdravotnej 

starostlivosti.   

https://mzsr.sk/?strategia-v-zdravotnictve
https://mzsr.sk/?strategia-v-zdravotnictve
https://www.employment.gov.sk/sk/rodi
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účinnosti a 

odolnosti systémov 

zdravotnej 

starostlivosti a 

služieb dlhodobej 

starostlivosti 

RSO4.5. 

Zabezpečenie 

rovného prístupu k 

zdravotnej 

starostlivosti a 

zvýšenie odolnosti 

systémov 

zdravotnej 

starostlivosti 

vrátane primárnej 

starostlivosti a 

podpory prechodu 

z inštitucionálnej 

starostlivosti na 

rodinnú a 

komunitnú 

starostlivosť 

   

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

na-socialna-pomoc/socialne- 

sluzby/strategia-dlhodobej-starostlivosti- 

sr.html 

 

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