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Participácia sociálno-ekonomických partnerov na procese prípravy 

Partnerskej dohody SR na roky 2021 - 2027  

 

Zhrnutie 

 

Informácie o príprave Partnerskej dohody SR a participácii sociálno-ekonomických partnerov na 

procese jej prípravy sú zverejňované na webovej stránke www.eurofondy.gov.sk. Partneri majú 

možnosť zasielať svoje názory a pripomienky k návrhu Partnerskej dohody SR prostredníctvom e-

mailovej adresy partnerstvo2020+@mirri.gov.sk. 

Výber partnerov 

 Participácia sociálno-ekonomických partnerov prebieha na expertnej, tak aj na politickej 
úrovni. Najvyššou platformou je Rada vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 
– 2027, ktorá bola zriadená v marci 2019 vládou SR. Zoznam členov a štatút rady je zverejnený 
na webovej stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) 
www.mirri.gov.sk. 

 Expertnú platformu predstavuje pracovná skupina "Partnerstvo pre politiku súdržnosti 
2020+“, ktorá bola zriadená vo februári 2017. V súčasnosti má 105 stálych členov, ktorých 
zoznam a štatút pracovnej skupiny sú zverejnené na webovej stránke MIRRI SR 
a www.eurofondy.gov.sk.  

 Výber širokého spektra sociálno-ekonomických partnerov, ako členov pracovnej skupiny, bol 
realizovaný v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o 
európskom kódexe správania pre partnerstvo. Do úvahy boli vzaté doterajšie skúsenosti 
spolupráce s partnermi v rámci programového obdobia 2014 – 2020, aktívna účasť, výsledky v 
príslušnej oblasti pôsobnosti a potreba pokrytia všetkých oblastí PD SR relevantnými 
reprezentatívnymi partnermi. Výber reprezentatívnych partnerov zastupujúcich občiansku 
spoločnosť bol zabezpečovaný prostredníctvom Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti, ktorý aktívne prepája a iniciuje komunikáciu vlády a verejnej správy s 
MVO/občianskou spoločnosťou,. Niektoré organizácie boli zaradené do pracovnej skupiny na 
základe prejavenia záujmu a vlastnej žiadosti podieľať sa na príprave nového programového 
obdobia.  

 

Procesné opatrenia 

 Sociálno-ekonomickí partneri mohli vyjadriť svoje názory/námety v procese prípravy PD SR 
prostredníctvom viacerých dotazníkových prieskumov, pripomienkovania predložených 
materiálov, odborných diskusií, či online konzultácií, ako aj priebežným zasielaním 
pripomienok/postrehov/návrhov na e-mailovú adresu partnerstvo2020+@mirri.gov.sk. 
Dokumenty na pripomienkovanie boli sociálno-ekonomickým partnerom zasielané e-mailom 
spravidla 7 dní pred zasadnutím pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ 
s termínom na pripomienkovanie v rozsahu 1 – 2 týždne.  

 Návrh PD SR je možné stále pripomienkovať prostredníctvom e-mailovej adresy 
partnerstvo2020+@mirri.gov.sk.  

 

http://www.eurofondy.gov.sk/
mailto:partnerstvo2020+@mirri.gov.sk
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/rada-vlady-sr-pre-politiku-sudrznosti-2021-2027/
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/politika-sudrznosti-eu/pracovne-skupiny/pracovna-skupina-partnerstvo-pre-politiku-sudrznosti/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/partnerstvo-2020/partnerstvo-pre-politiku-sudrznosti-2020/index.html
mailto:partnerstvo2020+@mirri.gov.sk
mailto:partnerstvo2020+@mirri.gov.sk
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Výsledky konzultácií 

 Sociálno-ekonomickí partneri boli zapojení do prípravy podporných dokumentov v rámci 
prípravy nového programového obdobia, ako napr. Východisková pozícia SR k politike 
súdržnosti EÚ po roku 2020, do procesu identifikácie investičných priorít SR na roky 2021 – 
2027, ktorého výsledkom bol schválený Východiskový návrh priorít pre PD SR 2021 – 2027. 
Obidva dokumenty sú zverejnené na webových stránkach MIRRI SR a www.eurofondy.gov.sk.  

 Aktualizovaný Návrh priorít PD SR 2021 – 2027 bol predmetom širokej diskusie odbornej 
a laickej verejnosti počas šiestich kôl Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027. Bližšie 
informácie k národnej konzultácii a vyhodnotenie zaslaných pripomienok sú zverejnené na 
webovej stránke MIRRI SR. 

 Sociálno-ekonomickí partneri mali možnosť vyjadriť sa aj k ucelenému návrhu Partnerskej 
dohody SR na roky 2021 – 2027. O spôsobe vyhodnotenia pripomienok boli sociálno-
ekonomickí partneri informovaní e-mailom a vyhodnotené pripomienky boli zverejnené aj na 
webovej stránke www.eurofondy.gov.sk.  

 Záznamy a prezentácie zo zasadnutí pracovnej skupiny sú zverejňované na webových 
stránkach MIRRI SR a www.eurofondy.gov.sk. 

 Relevantné pripomienky partnerov boli zohľadnené a zapracované do textu PD SR. Veľká časť 
pripomienok bola zameraná na konkrétne opatrenia a aktivity, ktoré budú bližšie diskutované 
v procese prípravy OP Slovensko. Pripomienky horizontálneho charakteru (napr. požiadavky 
na zásadné zjednodušenie čerpania fondov EÚ, zjednodušenie procesov verejného 
obstarávania, nastavenie systému riadenia, využitie hodnotiteľov v procese implementácie 
fondov EÚ, atď.) budú zohľadnené pri príprave implementačného mechanizmu/systému 
riadenia pre programové obdobie 2021 - 2027. 

 Kontinuálne boli sociálno-ekonomickí partneri zapojení aj do prípravy OP Slovensko, kde sa 
aktívne zúčastnili prvého kola workshopov, ktoré boli zamerané hlavne na to, do čoho 
investovať európske zdroje a kto budú oprávnení prijímatelia. Informácie k workshopom sú 
zverejnené na webovej stránke www.eurofondy.gov.sk. 

 Partnerský konzultačný proces k Partnerskej dohode a OP Slovensko bude ďalej pokračovať. 
Sociálno-ekonomickí partneri budú mať od začiatku roka 2022 možnosť zapojiť sa do úpravy 
návrhu Partnerskej dohody a OP Slovensko, ako aj do prípravy nadväzujúcich koncepčných 
dokumentov.  
 

Implementačná fáza – podpora budovania administratívnych kapacít partnerov 

 Sociálno-ekonomickí partneri budú zapájaní aj do implementačnej fázy PD SR a OP 
Slovensko prostredníctvom členstva v monitorovacích výboroch. V procese implementácie 
programu budú riadiacim orgánom zriadené expertné pracovné skupiny pod monitorovacím 
výborom za účasti tematicky príslušných relevantných partnerov, ktoré budú aktívne 
spolupracovať s RO na činnosti monitorovacieho výboru a realizácii programu. 

 Bude sa uplatňovať Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej 
spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 
2021 - 2027, ktorý nastavuje základný rámec pre spoluprácu a partnerstvo so zástupcami 
občianskej spoločnosti, v súlade s Delegovaným nariadením Komisie o európskom kódexe 
správania pre partnerstvo. Tento rámcový dokument vymedzuje pôsobnosť a vzťahy subjektov 
vstupujúcich do riadenia systému partnerstva a spolupráce so zástupcami občianskej 
spoločnosti, zohľadňujúc spôsoby a mieru zapojenia zástupcov občianskej spoločnosti do 
procesov prípravy, implementácie a monitorovania fondov EÚ v programovom období 2021 – 
2027. Systém riadenia spolupráce a partnerstva s predstaviteľmi občianskej spoločnosti bol 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/politika-sudrznosti-eu/programove-obdobie-2021-2027/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/dokumenty/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/priprava-strategickych-a-programovych-dokumentov/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/politika-sudrznosti-eu/pracovne-skupiny/pracovna-skupina-partnerstvo-pre-politiku-sudrznosti/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/partnerstvo-2020/zasadnutia/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/otvorili-sme-siroku-odbornu-diskusiu-o-novom-operacnom-programe-slovensko/
https://www.eurofondy.gov.sk/otvorili-sme-siroku-odbornu-diskusiu-o-novom-operacnom-programe-slovensko/
https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=system-riadenia-spoluprace-a-partnerstva-so-zastupcami-obcianskej-spolocnosti-pri-priprave-implementacii-a-monitoringu-fondov-eu-v-programovom-obdobi-2021-2027
https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=system-riadenia-spoluprace-a-partnerstva-so-zastupcami-obcianskej-spolocnosti-pri-priprave-implementacii-a-monitoringu-fondov-eu-v-programovom-obdobi-2021-2027
https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=system-riadenia-spoluprace-a-partnerstva-so-zastupcami-obcianskej-spolocnosti-pri-priprave-implementacii-a-monitoringu-fondov-eu-v-programovom-obdobi-2021-2027
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pripravený v spolupráci s MIRRI SR a Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti, podporený Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a schválený 
Veronikou Remišovou, podpredsedníčkou vlády SR. 

 Obdobné postupy a princípy spolupráce, ako sú zadefinované pre zástupcov občianskej 
spoločnosti budú aplikované (pri zohľadnení ich špecifického postavenia) aj pre ostatných 
hospodárskych a sociálnych partnerov. 

 Podpora budovania kapacít sociálnych partnerov sa zabezpečí aj v rámci aktivity 
špecifického cieľa ESF+ b):  rozširovanie a rozvoj kapacít sociálnych partnerov na 
zabezpečovanie sociálneho dialógu na národnej a európskej úrovni. Nad uvedený rámec sa 
kapacity organizácií občianskej spoločnosti podporia aj formou podpory projektového 
personálu v projektoch podporovaných v rámci jednotlivých špecifických cieľov ESF+.  

 

Formy spolupráce s partnermi 

 

SR uplatňuje princíp partnerstva počas celého procesu prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 

2027 (PD SR). Participácia sociálno-ekonomických partnerov prebieha na expertnej, tak aj na politickej 

úrovni.  

Najvyššou platformou je Rada vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorá 

bola zriadená v marci 2019. Jej členmi sú vrcholní predstavitelia  štátnej správy, územnej samosprávy, 

zamestnávateľských zväzov, odborových zväzov, akademickej a vedeckej obce, ale aj splnomocnenec 

pre rozvoj občianskej spoločnosti a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity. Zoznam členov 

je zverejnený na webovej stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

(MIRRI SR) www.mirri.gov.sk. 

Expertnú platformu predstavuje pracovná skupina "Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“, ktorá 

bola zriadená vo februári 2017. V súčasnosti má 106 stálych členov zastupujúcich orgány štátnej správy 

(28), samosprávy (12), akademickú obec (6), profesijné združenia a organizácie (15), mimovládne 

neziskové organizácie (24), iné organizácie a združenia (7), MIRRI SR (14). Výber širokého spektra 

sociálno-ekonomických partnerov bol realizovaný v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 

240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo. Do úvahy boli vzaté 

doterajšie skúsenosti spolupráce s partnermi v rámci programového obdobia 2014 – 2020, aktívna 

účasť, výsledky v príslušnej oblasti pôsobnosti a potreba pokrytia všetkých oblastí PD SR relevantnými 

reprezentatívnymi partnermi. Výber reprezentatívnych partnerov zastupujúcich občiansku spoločnosť 

je zabezpečovaný prostredníctvom Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý 

aktívne prepája a iniciuje komunikáciu vlády a verejnej správy s MVO/občianskou spoločnosťou,. 

Niektoré organizácie boli zaradené do pracovnej skupiny na základe prejavenia záujmu a vlastnej 

žiadosti podieľať sa na príprave nového programového obdobia. Do dnešného dňa pracovná skupina 

zasadala 9-krát k príprave návrhu PD SR a 7-krát k príprave OP Slovensko.  

Sociálno-ekonomickí partneri sú zapojení aj do činnosti v pracovných skupinách zriadených na 

ministerstvách k plneniu základných podmienok.  

MIRRI SR aktívne spolupracuje s expertným tímom Slovenskej akadémie vied, Úradom splnomocnenca 

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a jednotlivými ministerstvami. 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/rada-vlady-sr-pre-politiku-sudrznosti-2021-2027/
https://www.eurofondy.gov.sk/partnerstvo-2020/partnerstvo-pre-politiku-sudrznosti-2020/index.html
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Sociálno-ekonomickí partneri mohli vyjadriť svoje názory/námety v procese prípravy PD SR 

prostredníctvom viacerých dotazníkových prieskumov, pripomienkovania predložených materiálov, 

odborných diskusií, či online konzultácií, ako aj priebežným zasielaním 

pripomienok/postrehov/návrhov na e-mailovú adresu partnerstvo2020+@mirri.gov.sk. 

Zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do procesu prípravy PD SR 

 

A. Východisková pozícia SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 
 

 Východisková pozícia SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 bola schválená vládou SR 
v januári 2018. Informácie na jej vypracovanie boli zozbierané aj formou dotazníka, ktorý bol 
zaslaný členom pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. 
  

 
Vyhodnotenie dotazníka - https://www.eurofondy.gov.sk/partnerstvo-
2020/dotazniky/index.html. Vyhodnotenie dotazníka, ako aj finálna verzia materiálu boli 
diskutované na zasadnutí pracovnej skupiny. 

 

 Sociálno-ekonomickí partneri pripomienkovali analytické dokumenty týkajúce sa návrhov 
zamerania podpory v regiónoch SR na obdobie 2020+ na úrovni NUTS 3 a subregiónov SR. 
Uvedené analýzy boli odborným vstupom do diskusie o tematickom zameraní budúcej podpory 
z fondov EÚ na základe špecifík regiónov SR. Do pripomienkovania sa aktívne zapojili 10 
členovia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ (z prostredia 
ministerstiev a samosprávnych krajov), ktorí zaslali 125 pripomienok. Vyhodnotenie 
a zapracovanie pripomienok bolo diskutované na zasadnutí pracovnej skupiny. 

 

B. Východiskový návrh priorít pre PD SR 2021 – 2027 (analyticko-hierarchický 
proces) 
 

 Koncom roka 2018, v spolupráci s expertným tímom Slovenskej akadémie vied, sa naštartoval 
proces identifikácie investičných priorít SR na roky 2021 – 2027 v rámci piatich cieľov politiky 
súdržnosti: 1. Inteligentnejšia Európa, 2. Zelenšia nízkouhlíková Európa, 3. Prepojenejšia 
Európa, 4. Sociálnejšia Európa, 5. Európa bližšie k občanom.  

 

 Východiskovú pozíciu tvorili úvodné konzultácie s ministerstvami o ich predbežných 
predstavách o  smerovaní  podpory z EÚ zdrojov. Významným medzníkom bolo  zverejnenie  
Správy o Slovensku 2019, ktorej  príloha D bližšie špecifikovala oblasti a zameranie budúcej 
podpory z pohľadu EK. Diskusie s jednotlivými rezortami boli postupne rozšírené na široký 
partnerský proces.  Aby sa zabezpečila čo najširšia reprezentatívnosť odborných pohľadov 
z celého Slovenska, bol vypracovaný online dotazník, ktorý bol distribuovaný respondentom 

Oblasť pôsobenia respondenta Oslovení respondenti Zaslané odpovede 

ústredný orgán štátnej správy 29 22 

regionálna a miestna samospráva 11 11 

akademická sféra 7 6 

reprezentatívne profesijné združenie 11 4 

mimovládna nezisková organizácia 15 8 

iné 8 7 

Celkom 81 58 

mailto:partnerstvo2020+@mirri.gov.sk
https://www.eurofondy.gov.sk/partnerstvo-2020/dotazniky/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/partnerstvo-2020/dotazniky/index.html
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v apríli 2019. Tento nástroj, zisťoval za použitia postupov metódy Delphi, hlavné 
problémy/priority pre každý politický cieľ. Okrem hlavných priorít boli  špecifikované aj ďalšie, 
vždy však museli byť odôvodnené. Respondenti tiež uviedli návrhy riešení/aktivít danej 
priority, v poradí podľa dôležitosti. Výstupy dotazníkového prieskumu boli následne 
konzultované s príslušnými rezortmi a zverejnené na webovej stránke www.eurofondy.gov.sk. 

 
Zloženie oslovených sociálno-ekonomických partnerov a získané odpovede 

Zdroj: Tím expertov SAV 

 

 V ďalšej etape boli vypracovávané návrhové listy (NL), ktorých účelom bolo zadefinovať 
opatrenia pre špecifické ciele v rámci politických cieľov 1 až 5 a stanoviť priority týchto 
opatrení. Celkovo bolo zaslaných cca 239 návrhových listov (najmä z prostredia 
ministerstiev, územnej samosprávy a MNO), ktoré boli  konzultované s príslušnými rezortmi 
na viac ako 70 pracovných rokovaniach od mája 2019 do augusta 2019. Konzultačný proces 
s rezortami umožnil integráciu návrhových listov a súčasne odstránenie duplicít.  
 

 Finálne poradie priorít v každom cieli bolo stanovené v septembri 2019 pomocou metódy 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Na AHP sa zúčastnili odborníci z analytických a 
strategických útvarov úradu vlády, ministerstiev, z Inštitútu finančnej politiky a z Hodnoty za 
peniaze, ako aj  zástupcovia niektorých think-tankov (počet oslovených inštitúcií: 29, počet 
zapojených hodnotiteľov: 33, počet zaslaných hodnotení: 43).   
 

 Výsledok AHP bol významným podkladom pri príprave Východiskového návrhu priorít pre PD 
SR 2021 – 2027, ktorý bol schválený Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 v 
októbri 2019. Schváleniu dokumentu predchádzala diskusia k výsledku AHP so sociálno-
ekonomickými partnermi v rámci zasadnutia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku 
súdržnosti 2020+ formou piatich samostatných workshopov k jednotlivým cieľom politiky 
súdržnosti. 
 

C. Aktualizácia návrhu prioritných oblastí podpory PD SR 
 

 Po nástupe novej vlády SR v marci 2020 bol návrh prioritných oblastí podpory PD SR 
rezortnými koordinátormi, zodpovednými za proces prípravy priorít PD SR (určení zo strany 

Ciele politiky 
súdržnosti / Partneri 

Verejný sektor Ekon. a social. partneri Občianska spol. Spolu 

Poslané 

Cieľ 1 54 47 5 106 

Cieľ 2 35 4 5 44 

Cieľ 3 18 7 4 29 

Cieľ 4 58 23 12 93 

Cieľ 5 39 14 1 54 

Celkom 204 95 27 326 

Odpovede 

Cieľ 1 27 15 2 44 

Cieľ 2 28 3 5 36 

Cieľ 3 11 3 2 16 

Cieľ 4 22 5 6 33 

Cieľ 5 17 2 2 21 

Celkom 105 28 17 150 

https://www.eurofondy.gov.sk/partnerstvo-2020/dotazniky/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/partnerstvo-2020/zasadnutia/zasadnutie-zo-dna-25-9-2019/index.html
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relevantných ministerstiev v zmysle uznesenia vlády SR č. 329/2020), aktualizovaný 
reflektujúc na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024, pripomienky EK z februára 
2020 a dokument MF SR „Identifikácia priorít pre financovanie z prostriedkov politiky 
súdržnosti na obdobie 2021 – 2027“. Zároveň prebiehali aktívne rokovania so sociálno-
ekonomickými partnermi k prioritám v rámci cieľov 1 až 5 politiky súdržnosti, najmä so 
zástupcami samosprávy, podnikateľského sektora, MNO a jednotlivými ministerstvami (viac 
ako 100 stretnutí). 

 

 Na základe početných diskusií bola sfinalizovaná časť 1 a časť 2 návrhu PD SR týkajúca sa 
návrhu priorít za účelom predloženia na širokú verejnú diskusiu. 

 

D. Široká verejná diskusia k návrhu priorít PD SR 
 

I.  Online konzultácie 
 
 Online konzultácia zástupcov strešných organizácií a platforiem mimovládnych 

neziskových organizácií (október 2020), realizovaná Úradom splnomocnenca vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci s Ministerstvom pre investície, regionálny rozvoj 
a informatizáciu SR a Komorou mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre 
MNO. Na konzultáciách sa zúčastnilo 78 zástupcov/kýň MNO a nezávislých expertov/iek z 
prostredia občianskej spoločnosti: 
Cieľ 1 „Inteligentnejšia Európa“: 11 
Cieľ 2 „Zelenšia, nízkouhlíková Európa“: 13 
Cieľ 3 „Prepojenejšia Európa“: 8 
Cieľ 4 „Sociálnejšia Európa“: 26 
Cieľ 5 „Európa bližšie k občanom“: 20 
Záznam z konzultácií s vyhodnotením pripomienok bol zaslaný zúčastneným MNO.  

 
 Online diskusia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ (október 

2020)  k navrhovaným prioritám návrhu PD SR, ktorá prebiehala v rámci piatich diskusných 
blokov pre jednotlivé ciele politiky súdržnosti EÚ. Diskusie sa celkovo zúčastnilo viac ako 
150 zástupcov hlavných sociálno-ekonomických partnerov. Záznam zo zasadnutia 
pracovnej skupiny bol zaslaný zúčastneným sociálno-ekonomickým partnerom. 

 
 Online Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027 (november až december 2020), 

ktorá bola otvorená širokej odbornej a laickej verejnosti. Po prvýkrát v histórii Slovenska 
boli v takejto širokej miere konzultované návrhy priorít čerpania eurofondov, a to formou 
online okrúhlych stolov podľa jednotlivých tematických blokov v rámci piatich cieľov politiky 
súdržnosti, ktoré viedla V. Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Do online konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 
sa prihlásilo okolo 1100 zástupcov odbornej a laickej verejnosti. Do diskusie 
prostredníctvom aplikácie sli.do bolo predložených okolo 700 
návrhov/komentárov/pripomienok, ktorých väčšina bola zodpovedaná priamo počas online 
diskusie. Prostredníctvom samostatného formulára bolo prijatých 255 
návrhov/komentárov/pripomienok, ktoré boli gestormi jednotlivých cieľov z prostredia 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhodnotené v spolupráci 
s príslušnými rezortmi. Vyhodnotenie zaslaných návrhov/komentárov/pripomienok je 
zverejnené na webovom sídle MIRRI SR - vyhodnotenie národnej konzultácie.  

 
 
 

https://www.eurofondy.gov.sk/partnerstvo-2020/zasadnutia/zasadnutie-zo-dna-8-a-9-10-2020/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/vyhodnotenie-pripomienok-k-narodnej-konzultacii-k-eu-fondom-2021-2027/index.html
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II. Najviac diskutované témy 
 

V rámci širokého konzultačného procesu so socioekonomickými partnermi a verejnosťou 

k piatich cieľom politiky súdržnosti boli najviac diskutované: 

Cieľ 1: Inteligentnejšia Európa 

- Potreba prepojiť témy a obsah s cieľom identifikovať podporované konkrétne oblasti s 

aktualizovanou národnou stratégiou RIS3, jej akčnými plánmi a súvisiacimi procesmi. 

- Podpora výskumu, vývoja a vzdelávania v oblasti sociálne závažných chorôb - budovanie 

oddelení klinických skúšok vrátane I. a II. Fázy a prekladových jednotiek. 

- Posilnenie procesov digitalizácie v prospech všetkých oblastí sociálnej a hospodárskej praxe - 

otázka podpory digitálneho prepojenia v rámci PO1 v súlade s európskymi právnymi predpismi. 

- Rozvoj miest zavedením inovatívnych technologických riešení v užšom spojení s okolitými 

regiónmi, rozšírením inteligentných riešení pre mestá do susedných regiónov. 

- Nedostatočná odborná príprava absolventov stredných škôl pre potreby hospodárskej praxe, 

možnosti podpory odborného vzdelávania v rámci PO1, najmä vo vzťahu k Stratégii 

inteligentnej špecializácie SR. 

Cieľ 2: Zelenšia Európa 

- Potreba vybudovania kanalizácie v menších obciach. 

- Podpora recyklácie rôznych druhov odpadu a zhodnocovania biologického odpadu. 

- Potreba financovania zelenej a modrej infraštruktúry, vytváranie podmienok pre rozvoj 

biodiverzity v mestskom prostredí s dôrazom na elimináciu dopadov zmeny podnebia. 

- Potreba investovať do environmentálneho vzdelávania a zvyšovania povedomia. 

- Zlepšenie podmienok pre cyklistickú dopravu v rámci podpory udržateľnej mestskej mobility. 

- Potreba rozvoja trvalo udržateľnej energie na regionálnej úrovni - vývoj systému regionálneho 

plánovania a koordinácie udržateľnej energie a opatrenia na zlepšenie EE a zníženie emisií 

skleníkových plynov. 

Cieľ 3: Prepojenejšia Európa 

- Výrazný pokles Kohézneho fondu, ktorý neumožní financovanie hlavných priorít v oblasti TEN-

T, s prihliadnutím na požiadavku zabezpečenia primeranej rovnováhy medzi investíciami do 

TEN-T a životným prostredím. 

- Potreba posilniť možnosť financovania modernizácie regionálnych a miestnych komunikácií 

(prioritné obchvaty a mosty v zlom alebo dokonca núdzovom stave, cesty, ktoré sú súčasťou 

integrovaných dopravných riešení atď.). 

- Príspevok cestnej dopravy k opatreniam na zmiernenie zmeny klímy, cyklistická doprava a iné 

udržateľné formy mobility, používanie alternatívnych palív. 

- Potreba posilniť význam železničnej dopravy. 

Cieľ 4: Sociálnejšia Európa 

- Individuálny prístup k nezamestnaným osobám prepojený s neštátnymi službami 

zamestnanosti, sociálnymi službami a sociálnymi podnikmi, zameranie na zamestnancov, 

mladých ľudí, absolventov škôl, predchádzanie nezamestnanosti, podpora aktívneho starnutia. 

- Zvyšovať predprimárne vzdelávanie a zlepšovať prístupnosť, podporovať kvalitné a inkluzívne 

vzdelávanie na všetkých úrovniach, meniť prístup k študentovi, reformu učebných osnov a 
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inováciu vzdelávania, zvyšovať povedomie o celoživotnom vzdelávaní, opatrenia na zvýšenie 

odolnosti vzdelávacieho systému čeliť výzvam ( diaľkové štúdium). 

- Podpora systému sociálnych služieb, implementácia integrovaného systému dlhodobej 

starostlivosti, poskytovanie chýbajúcich pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách, 

podpora prepojenia sociálneho podnikania s komunitnými aktivitami, posilnenie programov 

prevencie primárnych a sekundárnych chorôb. 

Cieľ 5: Európa bližšie k občanom 

- Záujem o rozvoj historických a kultúrnych pamiatok a prírodných zdrojov (vrátane vodných 

plôch) a nevyužívaných budov / priestorov. 

- Záujem na popularizácii tradície, histórie, umenia a kultúry v súvislosti s rozvojom 

komunitného života (vrátane športovania). 

- Podpora ľudských zdrojov - analytické kapacity - nielen na úrovni verejnej správy, ale aj na 

úrovni sociálnych a ekonomických partnerov (na zvýšenie ich účasti na tvorbe verejných politík 

a na posilnenie integrovaného územného riadenia - odstránenie sektorového prístupu). 

 

III.  Stručné zhrnutie záverov z online konzultácií 
 

Sumárne možno konštatovať, že vznesené pripomienky do značnej miery potvrdili zámery už 

obsiahnuté v návrhu priorít PD SR. Relevantné pripomienky boli zohľadnené a zapracované do 

textu PD SR. Veľká časť pripomienok bola zameraná na konkrétne opatrenia a aktivity, ktoré 

nebolo možné zohľadniť na úrovni PD SR (vzhľadom na predpísaný počet znakov v zmysle 

prílohy 2 tzv. všeobecného nariadenia EÚ). Tieto pripomienky budú bližšie diskutované v 

procese prípravy OP Slovensko. Pripomienky horizontálneho charakteru (napr. požiadavky na 

zásadné zjednodušenie čerpania fondov EÚ, zjednodušenie procesov verejného obstarávania, 

nastavenie systému riadenia, využitie hodnotiteľov v procese implementácie fondov EÚ, atď.) 

budú zohľadnené pri príprave implementačného mechanizmu/systému riadenia pre 

programové obdobie 2021 - 2027. 

 

E. Finalizácia uceleného návrhu PD SR (mature draft), vrátane finančných alokácií 
a transferov 
 

 Počas februára až apríla 2021 sa uskutočnili stretnutia s relevantnými ministerstvami k návrhu 
priorít financovaných z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027, ako aj plneniu 
základných podmienok. S cieľom efektívneho nastavenia synergií a komplementarít medzi PD 
SR a Plánom obnovy a odolnosti SR a Spoločnou poľnohospodárskou politikou, MIRRI SR 
intenzívne rokuje s MF SR a príslušnými ministerstvami a s MPRV SR (doteraz viac ako 20 
videokonferencií). Taktiež sa uskutočnili viaceré stretnutia s relevantnými ministerstvami 
a MF SR k rozdeleniu finančnej alokácie jednotlivých fondov medzi 5 cieľov politiky súdržnosti 
(doteraz viac ako 10 videokonferencií).   
 

I. Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na 
roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie 
 

 Na základe početných diskusií a pracovných stretnutí MIRRI pripravilo ucelený návrh PD SR  - 
tzn. kompletný návrh obsahujúci všetky potrebné časti. Ucelený návrh PD SR je prílohou 
informatívneho materiálu „Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody Slovenskej 
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republiky na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie“, ktorý bol vzatý na 
vedomie vládou SR 28. apríla 2021.    
 

 Informácia spoločne s uceleným návrhom PD SR bola predstavená sociálno-ekonomickým 
partnerom v rámci online zasadnutia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 
2020+ dňa 29. apríla 2021 a zasadnutia Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021-2027 dňa 4. 
mája 2021 (návrh PD SR bol k dispozícii členom sedem dní pred zasadnutiami). Predložený 
dokument jednomyseľne vzali na vedomie všetci prítomní členovia rady, a tým MIRRI dostalo 
mandát na začatie neformálnych diskusií s EK k ucelenému návrhu PD SR. 

 

II. Diskutované témy 
 

 V rámci diskusií sa účastníci zasadnutí zaujímali najmä o dôvody presunu 10 % z alokácie SR 
pre menej rozvinuté regióny na projekty realizované v Bratislavskom kraji, o presun 10 % 
zdrojov z ESF+ do KF a nevyužití možnosti presunu alokácie z EFRR, ESF+ a KF do programov, 
ktoré sú priamo riadené EK, napr. do Horizontu. Zazneli aj požiadavky na možnosť využitia 
navýšených prostriedkov pre KF aj do energetickej efektívnosti a OZE, na upresnenie výšky 
alokácie pre udržateľný mestský rozvoj (UMR) a na navýšenie percentuálneho limitu na 
alokáciu pre UMR z EFRR na viac ako 8 %. 

 

 V rámci priorít boli zdôraznené chýbajúce investície do zdravotnej starostlivosti (regionálne 
nemocnice), chýbajúce investície do stredného školstva (obnova budov) a potreba pokračovať 
v diskusii s EK o možnosti financovať cesty 2. a 3. triedy z fondov EÚ.  

 

 Taktiež zazneli otázky k procesu zjednodušovania a zrýchľovania verejného obstarávania, k 
reforme príslušnej národnej legislatívy (zákon o VO, štátna pomoc), k absencii prepojenia 
medzi štátnou politikou, Plánom obnovy a odolnosti SR a fondami EÚ, k podporovaniu kapacít 
na úrovni regiónov, k systému schvaľovania IÚS UMR a k implementačnému mechanizmu 
financovania prístupu CLLD.  
 

III. Vyjadrenie sociálno-ekonomických partnerov k návrhu PD SR a participácii 
na jeho príprave 
 

Účastníci diskusií veľmi pozitívne zhodnotili predstavený návrh PD SR, ktorý považujú za veľmi vyvážený 
a kvalitný strategický dokument. Ocenili kvalitnú prácu pri príprave návrhu PD SR a konštruktívny 
prístup pri rokovaniach. Vyzdvihli princíp otvoreného vládnutia a veľmi participatívny proces so 
zapojením širokého spektra socioekonomických partnerov pri tvorbe návrhu PD SR. 

 

 

F. Aktualizácia návrhu PD SR (mature draft) po neformálnom pripomienkovaní 
EK  

 
 Dňa 12. mája 2021 bol ucelený návrh PD SR (po konzultácii v rámci pracovnej skupiny 

Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ a Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 - 2027) 
zaslaný EK na neformálne pripomienkovanie. EK zaslala svoje pripomienky dňa 23. 6. 2021, 
ktoré predstavila aj osobne na stretnutí s príslušnými rezortmi dňa 30. 6. 2021 v Bratislave.  
 

https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/dokumenty/index.html
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 Počas leta prebiehala intenzívna komunikácia s relevantnými rezortmi k príprave 
aktualizovanej verzie PD SR reflektujúc na neformálne pripomienky EK. Návrh PD SR a 
pripomienky EK vyhodnotené rezortmi boli zaslané aj sociálno-ekonomickým partnerom na 
vyjadrenie/pripomienkovanie s lehotou 18 dní.  
 

 Zo strany členov pracovnej skupiny prišlo spolu 71 návrhov/komentárov/odporúčaní a 
pripomienok, ktoré boli priamo zapracované do textu PD SR/vzaté na 
vedomie/vysvetlené/neakceptované, resp. budú predmetom ďalšej diskusie so sociálno-
ekonomickými partnermi k návrhu OP Slovensko. Návrhy sa týkali najmä: 1) Podpora MSP – 
prechod na obehové hospodárstvo, internacionalizácia, poradenstvo, podpora klastrovej 
spolupráce..., 2) Zručnosti – podpora odborného vzdelávania prepojeného na potreby praxe, 
podpora celoživotného vzdelávania, 3) Cieľ politiky 2 – OZE, obnova budov, adaptačné 
opatrenia, hospodárenia s vodou, podpora ochrany prírody a biodiverzity..., 4) Územný prístup 
- nastavenie / využitie integrovaných nástrojov. 
 

 Diskusia k vyhodnoteniu a spôsobu zapracovania predložených pripomienok a návrhov 
sociálno-ekonomických partnerov bola predmetom zasadnutia pracovnej skupiny Partnerstvo 
pre politiku súdržnosti 2020+ dňa 23. septembra 2021. Podklady do diskusie boli zaslané 
partnerom 7 dní pred konaním online zasadnutia pracovnej skupiny. Členská základňa 
pracovnej skupiny bola rozšírená o zastúpenie nových mimovládnych neziskových organizácií 
(z pôvodných 11 členov na súčasných 19) s cieľom pokryť všetky oblasti podpory pre 
programové obdobie 2021-2027. Nominačný proces členov za MNO bol zastrešený 
Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedom Komory MNO. 
 

 Členovia pracovnej skupiny mali možnosť dodatočne sa vyjadriť k aktualizovanému  návrhu 
PD SR zaslaním písomných pripomienok do 8. októbra 2021. Túto možnosť využili desiati 
partneri (3 MNO, 3 VÚC, ZMOS, 2 ministerstvá, Klub 500), ktorých pripomienky (74 
pripomienok/návrhov) boli z veľkej časti akceptované. Pripomienky/návrhy partnerov sa 
týkali najmä precizovania textu časti 1 a časti 2 návrhu PD SR, synergií a komplementarít, 
úpravy časti 10 k integrovanému prístupu a otázky k využitiu CLLD v programovom období 
2021 – 2027.  
 

 Vyhodnotenia pripomienok sociálno-ekonomických partnerov boli zaslané všetkým členom 
pracovnej skupiny a zverejnené na webovej stránke www.eurofondy.gov.sk.  
 

Ďalšie diskusie  

 

 Integrované územné investície - stretnutie so zástupcami regionálnych partnerov k 
integrovaným územným investíciám v programovom období 2021-2027 (VÚC, ZMOS, SK8, 
UMS, NS MAS, 17 území ÚMR), 8 stretnutí so zástupcami každého regiónu a všetkých 17 území 
ÚMR a stretnutie s predstaviteľmi ZMOS, SK8, Únie miest Slovenska, miestnych akčných skupín 
a ďalších partnerov z oblasti miestnej a regionálnej samosprávy pod vedením V. Remišovej, 
podpredsedníčky vlády SR a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 
12. 10. 2021;  

 SKILLS -  individuálne stretnutie s partnermi k zručnostiam (MŠVVŠ SR, MH SR, MPSVR SR, RÚZ, 
Klub 500, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, ...); 

https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/priprava-strategickych-a-programovych-dokumentov/index.html
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 MRK - východiská navrhovaného konceptu boli prediskutované s partnermi v pracovnej 
skupine k akčným plánom, uskutočnili sa konzultácie s regionálnymi úradmi a samosprávnymi 
regiónmi. 

 

 

Ďalšie možnosti participácie sociálno-ekonomických partnerov 

 

A. Predbežný harmonogram ďalších krokov v procese participácie partnerov na 
príprave návrhu PD SR  
 

 K návrhu PD SR prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie - Strategické 
hodnotenie životného prostredia (SEA) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Členovia pracovnej skupiny 
Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ boli informovaní o možnosti zúčastniť sa verejného 
prerokovávania Správy o hodnotení strategického dokumentu (SEA) a návrhu PD SR, ktoré 
prebehlo 10. novembra 2021. 
 

 Po ukončení procesu SEA a neformálnych rokovaní s EK bude návrh PD SR predložený na 
medzirezortné pripomienkové konanie (MPK). Členovia pracovnej skupiny Partnerstvo pre 
politiku súdržnosti 2020+ budú informovaní o začatí MPK a možnosti predloženia prípadných 
pripomienok k návrhu PD SR. Po ukončení MPK bude upravené znenie PD SR predložené na 
prerokovanie poradnými orgánmi vlády, a to Hospodárskej a sociálnej rade SR a Rade vlády 
SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027. 
 

 Po ukončení neformálnych diskusií s EK bude návrh PD SR predložený na rokovanie vlády SR 
a následne bude formálne predložený EK na schválenie prostredníctvom  SFC2021. 
Schválenie sa predpokladá v prvom kvartáli 2022. 
 

 Princíp partnerstva bude dodržiavaný aj počas následnej implementácie schválenej PD SR. 
 

Informácie o príprave PD SR sú zverejňované na webovej stránke www.eurofondy.gov.sk. Návrh PD SR 

je možné stále pripomienkovať prostredníctvom e-mailovej adresy partnerstvo2020+@mirri.gov.sk. 

B. Participatívny proces na úrovni prípravy OP Slovensko 
 

 Zároveň je princíp partnerstva aplikovaný aj na paralelný proces prípravy Operačného 
programu Slovensko (OP Slovensko). Riadiaci orgán pre Operačný program Slovensko (RO pre 
OP Slovensko) zapája do prípravy OP Slovensko všetkých partnerov v súlade s ustanoveniami 
článku 8 návrhu všeobecného nariadenia. Zapojenie partnerov plánuje RO pre OP Slovensko 
realizovať už v prvotných fázach jeho prípravy a následne počas celej jeho implementácie.  
 

 RO pre OP Slovensko nadviazal na uplatňovanie princípu partnerstva, ktorý bol realizovaný 
v procese prípravy Partnerskej dohody a pokračuje v jeho uplatňovaní na úrovni Rady vlády 
Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021-2027, ako aj využití skúseností z Pracovnej 
skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. 
 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/partnerska-dohoda-slovenskej-republiky-na-roky-2021-2027
http://www.eurofondy.gov.sk/
mailto:partnerstvo2020+@mirri.gov.sk
https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/operacny-program-slovensko/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/operacny-program-slovensko/index.html
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 Pristúpili sme k úprave štatútu pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. 
Hlavnou zmenou je  vytvorenie funkcie druhého podpredsedu zodpovedného za agendu OP 
Slovensko. Týmto krokom sa zabezpečila previazanosť prípravy Partnerskej dohody s prípravou 
OP Slovensko, tzn. rovnakí sociálno-ekonomickí partneri sa podieľajú na príprave Partnerskej 
dohody aj OP Slovensko.  
 

 Do samotnej prípravy OP Slovensko plánuje RO pre OP Slovensko zapojiť aj širokú verejnosť. 
V tejto súvislosti plánujeme pokračovať v národných (online) konzultáciách spôsobom, ako 
prebiehali pri PD SR.  
 

 Partnerský proces k príprave OP Slovensko naštartoval formou organizácie 7 okrúhlych 
stolov/workshopov so zástupcami sociálno-ekonomických partnerov (členov pracovnej 
skupiny) k 5 politickým cieľom, Fondu na spravodlivú transformáciu a technickej pomoci. 
Workshopy budú realizované v troch kolách:  

1. kolo – čo sa ide podporovať a pre aké skupiny konečných prijímateľov,  

2. kolo – alokácie a ukazovatele,  

3. kolo – reakcia na pripomienky EK. 

 

 Uskutočnilo sa prvé kolo konzultácií k návrhu OP Slovensko formou workshopov: 

Termín workshopu Téma workshopu 

23. 9. 2021 PO 3 – Prepojenejšia Európa 

27. 9. 2021 PO 5 – Európa bližšie k občanom 

Fond na spravodlivú transformáciu 

4. 10. 2021 PO 4 – Sociálnejšia Európa 

11. 10. 2021 PO 2 – Zelenšia Európa 

18. 10. 2021 PO 1 – Inteligentnejšia Európa 

20. 10. 2021 Technická pomoc 

 

 Paralelne k uvedeným workshopom prebiehali online stretnutia so zástupcami strešných 
organizácií a platforiem mimovládnych neziskových organizácií realizované Úradom 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci s Ministerstvom pre 
investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR. Na uvedených stretnutiach boli zástupcovia 
mimovládnych neziskových organizácií informovaní o pokroku v príprave OP Slovensko. 
Mimovládne neziskové organizácie predložili počas online stretnutí 377 návrhov a 
pripomienok, ktoré prispeli k skvalitneniu OP Slovensko. 
 

 Opis realizácie princípu partnerstva bude uvedený v samotnom OP Slovensko v súlade 
s požiadavkami všeobecného nariadenia. 
 

 

https://www.eurofondy.gov.sk/otvorili-sme-siroku-odbornu-diskusiu-o-novom-operacnom-programe-slovensko/
https://www.eurofondy.gov.sk/otvorili-sme-siroku-odbornu-diskusiu-o-novom-operacnom-programe-slovensko/

