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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Materiál na rokovanie HSR SR 
Dňa 21. februára 2022     

         č. 3) 
 

Stanovisko k Návrhu Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 
 
Všeobecne k návrhu: 
 
Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 predkladá na rokovanie Hospodárskej a 
sociálnej rady Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie. 
 
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom 
fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a 
rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú 
bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku, každý členský štát vypracuje 
základný strategický dokument na národnej úrovni, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Partnerská 
dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.  
 
Predkladaný materiál stanovuje stratégiu a priority Slovenskej republiky pre efektívne využívanie finančných 
prostriedkov z fondov politiky súdržnosti Európskej únie v objeme 12,6 mld. EUR na obdobie od 1. januára 2021 
do 31. decembra 2027. Investície budú smerované do oblastí podpory v rámci piatich cieľov politiky súdržnosti:  
 
 1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa  
 2. Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa  
 3. Prepojenejšia Európa  
 4. Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa  
 5. Európa bližšie k občanom a Fondu na spravodlivú transformáciu.  
 
Hlavnými východiskami pri vypracovaní materiálu boli právne predpisy Európskej únie pre politiku súdržnosti na 
roky 2021 – 2027, pozičný dokument Európskej komisie - Správa o Slovensku 2019, v ktorom Európska komisia, 
v rámci prílohy D, odporučila oblasti, na ktoré sa má Slovenská republika zamerať a ktoré priority môže 
financovať z fondov Európskej únie. Zároveň sa vychádza z právnych, strategických a koncepčných dokumentov 
Slovenskej republiky vzťahujúcich sa k jednotlivým častiam materiálu.  
 
Materiál je vypracovaný participatívnym spôsobom so zapojením odbornej verejnosti, sociálno-ekonomických 
partnerov a vecne príslušných rezortov. 28. apríla 2021 vláda Slovenskej republiky prerokovala materiál - 
Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027 a návrh rozdelenia 
národnej alokácie, ktorého súčasťou bol aj návrh materiálu. O vypracovaní komplexného materiálu boli 29. apríla 
2021 informovaní sociálno-ekonomickí partneri na online zasadnutí Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku 
súdržnosti 2020+ a na 3. zasadnutí 4. mája 2021 členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 
2021 – 2027 vzali materiál na vedomie. Materiál bol 12. mája 2021 neformálne doručený Európskej komisii, ktorá 
predložila svoje pripomienky 23. júna 2021. 30. júna 2021 sa uskutočnilo neformálne pracovné stretnutie k 
predloženým pripomienkam so zástupcami Európskej komisie, ktorým sa začal proces neformálnych rokovaní.  
 
V priebehu roka 2021 sa uskutočnilo viac ako 200 pracovných stretnutí s jednotlivými rezortnými koordinátormi 
zodpovednými za proces prípravy materiálu, zástupcami sociálnoekonomických partnerov a zástupcami 
Európskej komisie. Výstupy zo stretnutí boli zapracované do materiálu, ktorý bol 10. decembra 2021 zaslaný 
Európskej komisii na ďalšie neformálne posúdenie, tzv. – Interservice consultations rámci ktorého sa k materiálu 
vyjadrujú 2 jednotlivé generálne sekretariáty. Vzhľadom na komplexnosť a rozsah dokumentov, neboli 



2 

 

pripomienky Európskej komisie napriek opakovaným urgenciám Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky doposiaľ doručené. Predkladaný materiál bude po doručení pripomienok 
Európskej komisie upravený (napr. v častiach týkajúcich sa využitia pravidiel flexibility v legislatíve Európskej 
únie, ktoré umožňujú prevody medzi fondmi, ako aj prevody medzi kategóriami regiónov). Úpravy materiálu na 
základe pripomienok Európskej komisie budú diskutované so sociálno-ekonomickými partnermi.  
 
K materiálu v súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie - Strategické hodnotenie 
životného prostredia (ďalej len „SEA“) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Materiál bude predmetom medzirezortného pripomienkového konania po zapracovaní pripomienok Európskej 
komisie a ukončení procesu SEA vo februári 2022.  
 
Po ukončení neformálnych negociácií s Európskou komisiou a medzirezortného pripomienkového konania bude 
materiál spolu so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k vplyvom na 
životné prostredie, predmetom rokovania Rady vlády SR pre politiku súdržnosti a rokovania vlády Slovenskej 
republiky. Po schválení materiálu vládou Slovenskej republiky bude oficiálne formálne predložený Európskej 
komisii cez SFC2021 (Systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Európskou komisiou).  
 
Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne 
vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre 
občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. 

 
Stanovisko AZZZ SR : 
 
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 je významným materiálom, ktorý si vyžaduje 
dôslednú odbornú diskusiu so sociálnymi partnermi. Uvedený materiál nebol predmetom medzirezortného 
pripomienkového konania (MPK), pričom predkladateľ v predkladacej správe uvádza, že MPK sa má uskutočniť 
po zapracovaní pripomienok Európskej komisie a ukončení procesu SEA vo februári 2022.  
 
Z uvedeného dôvodu považujeme jeho zaradenie na HSR SR dňa 21.02.2022 za predčasné a navrhujeme 
najskôr zrealizovať MPK a až následne materiál predložiť na rokovanie HSR SR.   
 
Podľa dostupných informácií takýto postup predkladateľ akceptuje, nateraz materiál z rokovania HSR SR stiahne 
a finálny materiál opätovne predloží na rokovanie HSR SR až po riadnom MPK, pričom na rokovaní HSR SR dňa 
21.02.2022 pani ministerka poskytne iba správu o príprave, stave a procesoch ohľadne Partnerskej dohody.   
 
Ak by sa napriek uvedenému o predmetnom materiály na HSR SR dňa 21.02.2022 rokovalo, AZZZ SR svoje 
stanovisko poskytne priamo na rokovaní. Nateraz k materiálu uplatňujeme nasledovnú zásadnú pripomienku:  
 
„Navrhujeme do Prílohy č. 5 – Synergie medzi OP vs. RRF, Hárok Zdravie 11-13, riadok 1.1.4 Podpora rozvoja a 
modernizácie výskumnej infraštruktúry národného významu vložiť text:  
 
„Organizácia a zabezpečenie predprojektovej a projektovej prípravy a dokumentácie na všetkých 
stupňoch stavebného konania pre projekty v komponentoch Lepšie zdravie pre všetkých žiadateľov.“.“.  
 
Odôvodnenie: Uvedené žiadame s akcentom na princíp „komplementarity zdrojov“. Projektová dokumentácia 
pre Plán obnovy je nateraz preplácaná len pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Presná 
citácia tu: str. 16 dokumentu: komponent_11_moderna_a_dostupna_zdravotna_starostlivost_1.pdf 
(planobnovy.sk) 
„Organizácia a zabezpečenie predprojektovej a projektovej prípravy a dokumentácie na všetkých stupňoch 
stavebného konania, zabezpečuje organizáciu výstavby, kontroly a výberu dodávateľa pre projekty v 
komponentoch 11, 12 a 13 v gescii MZ SR (projekty nemocníc, sídiel staníc ZZS, komunitných centier duševného 
zdravia, detenčného zariadenia, humanizácie psychiatrických lôžok, výstavieb a rekonštrukcií kapacít paliatívnej, 
následnej a hospicovej starostlivosti).“. 
Adresáti: MZ SR, zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR 
 
 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1064/komponent_11_moderna_a_dostupna_zdravotna_starostlivost_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1064/komponent_11_moderna_a_dostupna_zdravotna_starostlivost_1.pdf
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Záver : 
 
AZZZ SR žiada o stiahnutie materiálu z rokovania HSR SR dňa 21.02.2022, jeho zaradenie do 
medzirezortného pripomienkového konania a až po jeho realizácii jeho následné zaradenie na 
rokovanie HSR SR.  
 


