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Materiál na rokovanie 
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S T A N O V I S K O 

k návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej len „materiál“) na 

základe úlohy B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 2. februára 2021 

 

1. Popis návrhu 

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: 

Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa, Prepojenejšia 

Európa, Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa, Európa bližšie k občanom a Fondu na spravodlivú 

transformáciu. Materiál je vypracovaný participatívnym spôsobom so zapojením odbornej verejnosti, 

sociálno-ekonomických partnerov a vecne príslušných rezortov. 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. 

2. Stanovisko SOS 

Spoločné odbory Slovenska nemajú k predloženému návrhu pripomienky. 

 

3. Závery a odporúčania 

SOS berie predkladaný materiál na vedomie. 

mailto:info@moderneodbory.sk

