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Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky Návrh 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. 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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 Európskej únie 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 Európa, 

3. Prepojenejšia Európa, 

4. Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa, 

5. Európa bližšie k občanom 

a špecifického cieľa 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. Vláda Slovenskej republiky 

28. apríla 2021 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 doručený Európskej komisii, ktorá predložila svoje pripomienky 23. júna 2021. 30. júna 

2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k predloženým pripomienkam so zástupcami 

Európskej komisie, ktorým sa začal proces rokovaní.  

V priebehu roka 2021 sa uskutočnilo viac ako 200 pracovných stretnutí s jednotlivými 

rezortnými koordinátormi zodpovednými za proces prípravy materiálu, zástupcami sociálno-

ekonomických partnerov a zástupcami Európskej komisie. Výstupy zo stretnutí boli 

zapracované do materiálu, ktorý bol 10. decembra 2021 zaslaný Európskej komisii na ďalšie 

posúdenie, tzv. – Interservice consultations, v rámci ktorého sa k materiálu vyjadrujú jednotlivé 

generálne sekretariáty. Pripomienky Európskej komisie z Interservice consultations boli 
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oficiálne doručené 21. februára 2022. V porovnaní s návrhom materiálu, ktorý v apríli 2021 

vzala vláda Slovenskej republiky na vedomie, je súčasný materiál upravený najmä 

v nadväznosti na pripomienky Európskej komisie a pripomienky vznesené v rámci procesu 

medzirezortného pripomienkového konania. 

K materiálu 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. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky nám nebolo predložené. 

 

Materiál bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania od 24. februára 

2022 do 10. marca 2022. Pripomienkujúce subjekty uplatnili v rámci medzirezortného 

pripomienkového konania 278 zásadných pripomienok. V rámci vyhodnotenia pripomienok 

a jednotlivých rozporových konaní boli odstránené rozpory pri 271 zásadných pripomienkach. 

Vzhľadom na skutočnosť, že rozpor so zásadnými pripomienkami Žilinského samosprávneho 

kraja, Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Hlavného mesto SR 

Bratislava v niektorých prípadoch nebol odstránený, ďalšie rozporové konanie prebehne na 

rokovaní Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktoré sa 

uskutoční 24. marca 2022.  

 

K materiálu bola predložená aj hromadná pripomienka, ktorú podporilo 1138 fyzických 

a právnických osôb. Rozporové konanie so zástupcami hromadnej pripomienky sa uskutočnilo 

18. marca 2022 a rozpor bol odstránený k 17 z 18 pripomienok hromadnej pripomienky. Rozpor 

k 1 pripomienke naďalej trvá. 

 

Materiál sa predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky 

s rozpormi. 

 

Po prerokovaní materiálu Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky bude materiál 

predložený na rokovanie Rade vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 

a následne na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Po schválení materiálu vládou Slovenskej 

republiky bude oficiálne predložený Európskej komisii cez SFC2021 (Systém elektronickej 

výmeny údajov medzi členskými štátmi a Európskou komisiou) na formálny proces schválenia. 

 

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. 

 

 

 

 


