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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Materiál na mimoriadne rokovanie HSR SR 
Dňa 22. marca 2022     

         č. 1) 
 

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  jednotlivé generálne sekretariáty.  
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Pripomienky Európskej komisie z Interservice consultations boli 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 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. 

 
 
Stanovisko AZZZ SR : 
 
1) 
 
K návrhu materiálu vzhľadom na obsahové zmeny po MPK a RK uplatňujeme a žiadame doplniť na str. 46 stať 

Sociálna a zdravotná oblasť nasledovný text znenia novo dopĺňaného druhého odseku z pôvodne 

predloženého materiálu, ktoré bolo predmetom MPK a RK s doplnením znenia; uvedené považujte ako 

zásadnú pripomienku na rokovanie HSR SR: 

„cit.: „V rámci komponentu 11 sa predpokladá synergia s fondami EÚ v podpore infraštruktúry nemocníc a ZZS, 

zabezpečenie špičkového vybavenia nemocníc a ZZS, centralizácie riadenia a digitalizácie služieb vrátane 

centrálneho ERP systému a navigačného systému pre liečbu fibrilácie a podpore otvárania ambulancií v 

nedostatkových oblastiach, vrátane organizácie a zabezpečenia predprojektovej a projektovej prípravy a 

dokumentácie pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V rámci komponentu 14 a 16 sa predpokladá 

podpora zavádzania princípov lepšej regulácie prostredníctvom znižovania administratívnej a finančnej záťaže pri 

podnikaní, podpora vybudovania IS VS evidencie cudzincov, zavedenie a implementácia nástroja goAML.“, 

Odôvodnenie: Vypustenie uvedeného textu, ktorý bol predmetom MPK a RK považujeme za nad rámec 

vyhodnotenia MPK a RK a vzhľadom na zachovanie korelácie so znením Plánu obnovy uvedené požadujeme 

v predmetnej textácii ponechať v znení návrhu Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027.  Berieme na vedomie 

vyhodnotenie pripomienky  AZZZ SR uplatnenej v MPK a jeho odôvodnenie, že predprojektová a projektová 
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príprava a dokumentácia bude oprávneným výdavkom v rámci Programu Slovensko, 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).“ Máme za to, že predprojektová a projektová príprava a dokumentácia 

bude oprávneným výdavkom v rámci Programu Slovensko pre všetkých poskytovateľov.“. 

2) 

Ďalej žiadame o zahrnutie podpory prenosovej sústavy do Partnerskej dohody 2021-2027. Táto požiadavka 

reflektuje odporúčanie smernice EP a Rady 2018/2001 o podpore využívania z OZE zamerať sa na rozvoj 

základnej infraštruktúry nielen distribučných ale aj prenosových sústav, pre inteligentné siete a prepojenia. 

Riešenia pre inteligentné distribučné sústavy sú úzko prepojené s nadradenou prenosovou sústavou. Pre 

zaistenie energetickej bezpečnosti a odolnosti SR je kľúčové disponovať robustnou prenosovou sústavou s 

dostatkom regulačného výkonu. 

Súčasný text Partnerskej dohody 2021-2027 očakáva zavedenie riešení iba pre inteligentné distribučné sústavy, 

prenosová sústava je opomenutá, pričom podľa čl. 3 ods. 5 smernice EP a Rady 2018/2001 o podpore 

využívania z OZE sa má podporiť rozvoj projektov a programov na integráciu obnoviteľných zdrojov do 

energetického systému, zvyšovanie flexibility energetického systému, udržanie stability sústavy a 

zvládanie preťaženia sústavy; rozvoj infraštruktúry prenosových a distribučných sústav, inteligentných 

sietí, zásobníkov a prepojení s cieľom dosiahnuť cieľ elektrického prepojenia vo výške 15 % do roku 2030, aby 

sa zvýšila technicky uskutočniteľná a ekonomicky prijateľná úroveň energie z obnoviteľných zdrojov v 

elektrizačnej sústave. 

Z vyššie uvedených dôvodov Vás žiadame o zahrnutie podpory prenosovej sústavy do pripravovanej Partnerskej 

dohody 2021-2027. 

 
Záver : 
 
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie konanie po zapracovaní uvedených pripomienok. 
 
 

 
 
 
 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1064/komponent_11_moderna_a_dostupna_zdravotna_starostlivost_1.pdf

