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bod č. 1 
 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027  

 

1.  Postoj APZD k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 

APZD súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD nemá výhrady k predloženému návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 

(ďalej len „PD SR“). V medzirezortnom pripomienkovom konaní APZD k návrhu uplatnila päť zásadných 

pripomienok, dve pripomienky boli čiastočne akceptované a tri neakceptované. APZD sa stotožnila 

s vyhodnotením pripomienok a s predloženými argumentami v rámci rozporových konaní a rozpory 

sú odstránené. Oceňujeme, že nám Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

akceptovalo pripomienku smerujúcu k zvýšeniu alokácie na podporu podnikov pri zvyšovaní cien 

elektrickej energie a vstupov, ako i na podporu zavádzania obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako 

vítame, že text návrhu bol pri prepracovaní skrátený, toto bolo aj jednou z pripomienok APZD 

na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR) dňa 21.2.2022 pred uskutočnením 

medzirezortného pripomienkového konania.  

Pripomienkujúce subjekty uplatnili v rámci medzirezortného pripomienkového konania 278 zásadných 

pripomienok, odstránené boli 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 24.3.2022. Rozporové konanie so zástupcami 

hromadnej pripomienky sa uskutočnilo 18.3.2022 a rozpor bol odstránený k 17 z 18 pripomienok 

hromadnej pripomienky. Rozpor k 1 pripomienke naďalej trvá. Materiál sa predkladá na rokovanie 
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HSR SR s rozpormi, po prerokovaní bude PD SR predložená na rokovanie Rade vlády Slovenskej 

republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 a následne na rokovanie vlády. Po schválení vládou bude 

PD SR oficiálne predložená Európskej komisii cez systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými 

štátmi a EK na formálny proces schválenia.  

APZD s predloženým návrhom Partnerskej dohody súhlasí a považuje ho základ pre tvorbu 

detailnejšieho materiálu – Programu Slovensko, ktorý budeme rovnako aktívne pripomienkovať. 
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