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Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 

 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Charakter predkladaného materiálu 

☒ Materiál nelegislatívnej povahy 

☐ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK  

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové 

konanie 

24.02.2022 – 10.03.2022 

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**   

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR* marec 2022 

 

2. Definovanie problému 
 

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 (ďalej len „PD SR“). Hlavnými východiskami pri 

vypracovaní PD SR 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 vychádzalo z právnych, strategických a koncepčných dokumentov Slovenskej 

republiky vzťahujúcich sa k jednotlivým častiam PD SR. 

 

3. Ciele a výsledný stav 
 

PD SR stanovuje strategické smerovanie pre programovanie a opatrenia na účinné a efektívne využívanie 

finančných prostriedkov z fondov politiky súdržnosti Európskej únie v Slovenskej republike 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 špecifického cieľa 

Fondu na spravodlivú transformáciu.  

 

PD SR bude po schválení vládou Slovenskej republiky predmetom formálneho rokovania s Európskou komisiou. 

   

4. Dotknuté subjekty 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Úrad pre verejné obstarávanie  

subjekty regionálnej a miestnej samosprávy 

 

5. Alternatívne riešenia 
Vypracovanie PD SR je nevyhnutnou podmienkou pre implementáciu prostriedkov z fondov Európskej únie  

v rokoch 2021 - 2027. Ako alternatívu predstavujeme tzv. nulový variant. Nulový variant v kontexte neschválenia 

PD SR by znamenal, že alokácia zdrojov Európskej únie vo výške 12,61 mld. EUR nebude v Slovenskej republike 

implementovaná. 

Predložený materiál je výsledkom viacerých bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní a stretnutí so zástupcami 

štátnej správy a verejnej správy, samosprávy, sociálno-ekonomickými partnermi ako aj verejnosťou. 

6. Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☒  Nie 

 

7. Transpozícia práva EÚ  
- 

8. Preskúmanie účelnosti 
Možnosť preskúmania účelnosti PD SR v súvislosti s procesom strednodobého preskúmania s termínom do 31. 

marca 2025 vyplýva priamo z čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060, 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. Proces strednodobého 

preskúmania a prvky, ktoré sa pri ňom zohľadňujú upravuje ustanovenie čl. 18 uvedeného nariadenia (EÚ).   

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. 

jednotnej metodiky. 

 

9. Vybrané vplyvy  materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,          

    v prípade identifikovaného negatívneho  

    vplyvu 
☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP 

 
☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

    Mechanizmus znižovania byrokracie     

    a nákladov sa uplatňuje: 
☐ Áno   ☐ Nie 

Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy pre 

občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 

občana 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

správe 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo 

a rodinu 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

 

10. Poznámky 
Predkladaný materiál má strategický charakter a nemá priame vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy  

na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, 

vplyvy na služby verejnej správa pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.  
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Materiál zakladá nepriame nároky na financovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré budú podrobne rozpracované pri 

jednotlivých programoch. Zároveň sa predpokladá aktívna finančná spoluúčasť orgánov samosprávy, či už na 

regionálnej alebo lokálnej úrovni v zmysle pripravovaného materiálu Ministerstva financií Slovenskej republiky 

„Návrh Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, 

Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho 

fondu na programové obdobie 2021 – 2027“, ktorý sa nachádza v procese vyhodnocovania medzirezortného 

pripomienkového konania. 

 

V súčasnosti prebieha k PD SR 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 sa očakávalo koncom februára 2022. 

 

Materiál zakladá nepriame pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné 

prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správa pre občana 

a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ktoré však budú podrobne rozpracované pri jednotlivých 

programoch. 

 

K identifikácii reálnych vplyvov dôjde v rámci prípravy a samotnej implementácii programov na programové 

obdobie 2021 – 2027 (Program Slovensko, Program Rybné hospodárstvo 2021 – 2027 a Programy INTERREG 

VI-A). V nadväznosti na uvedené a v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov materiál 

nebude predložený na predbežné pripomienkové konanie. 

11. Kontakt na spracovateľa 
Martin Majerech, odbor politiky súdržnosti, sekcia centrálny koordinačný orgán, Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 

mail: martin.majerech@mirri.gov.sk , cohesion2021-2027@mirri.gov.sk  

12. Zdroje 
Pri príprave predkladaného dokumentu sa vychádzalo z legislatívy Európskej únie pre politiku súdržnosti na roky 

2021 - 2027, odporúčaní Európskej únie pre Slovensko (tzv. Country Specific Recommendations / Commission 

Recommendations), Národného programu reforiem, Programového vyhlásenia vlády na roky 2021 až 2024, Vízie 

a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a ďalších 

strategických dokumentov Slovenskej republiky, na ktoré sa priamo odvoláva materiál. 

 

13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........  
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky) 

 

☐  Súhlasné  ☐  Súhlasné s návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... 
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)  

 

☐   Súhlasné  ☐  Súhlasné s  návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 
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