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Materiál na rokovanie 

HSR SR 22. 03. 2022         bod 1 

 

S T A N O V I S K O  

 k návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021-2027 

 

1. Popis návrhu 

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 

„Partnerská dohoda“). 

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. 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR sa zapojila do Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 dvoma 

pripomienkami: 

1. Požadujeme, aby tak ako v predchádzajúcej Partnerskej dohode SR, bola zachytená 

potreba pokračovať v aktivitách sociálneho dialógu pri rozhodovaní o riešení aktuálnych 

ekonomických a sociálnych problémov spoločnosti a budovaní administratívnych kapacít v 

oblasti sociálneho dialógu, podnikateľského prostredia a podpory zamestnanosti, čo 

považujeme za súladné s napĺňaním cieľa 4 „Sociálnejšia Európa“.  

2. V oblasti zlepšenia kvality života v regiónoch a v súlade s cieľom 5 „Európa bližšie k 

občanom“ navrhujeme prijať záväzok vytvoriť platformu na lokálnej úrovni, čo by podporilo 

tvorbu kvalitnejších verejných politík a odolnejšej demokracie. Takouto platformou by mohol 

byť regionálny sociálny dialóg.  

Rovnako, KOZ SR tieto pripomienky predložila na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady 

SR, ktorá sa konala dňa 21.2.2022, kde bolo prisľúbené ich zapracovanie.  
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Partnerská dohoda bola následne predložená do legislatívneho procesu prostredníctvom 

medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“). Vo verzii na MPK, už 

predkladateľ v rámci CP 4, očakávaných výsledkov uviedol „posilnené odborné kapacity 

sociálnych partnerov na zabezpečovanie sociálneho dialógu“. Z uvedeného dôvodu si KOZ 

SR v rámci MPK neuplatnila ďalšie pripomienky. 

Posledná verzia Partnerskej dohody predložená na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady 

obsahuje v rámci CP 4, výpočtu priorít a opatrení jasnú deklaráciu posilňovania sociálneho 

dialógu podporou kapacít sociálnych partnerov, preto si KOZ SR neuplatňuje žiadne ďalšie 

pripomienky. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR berie návrh Partnerskej dohody na vedomie a odporúča ju ďalšie konanie. 


