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bod č. 3 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Informácia o stave prípravy Programu Slovensko 2021-2027 

 

1.  Postoj APZD k návrhu 

APZD berie informáciu na vedomie, ale žiada dopracovať Program Slovensko v oblasti riadenia 

a zabezpečenia partnerstva v mechanizme implementácie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

a) APZD nemá výhrady k obsahu predloženého materiálu. V medzirezortnom pripomienkovom 

konaní APZD k návrhu Programu Slovensko uplatnila 25 zásadných a 3 obyčajné pripomienky. 

V rámci 2. rozporových konaní bola 1 pripomienka stiahnutá, 18 bolo akceptovaných, u 9 boli 

prijaté zdôvodnenia neakceptácie. Keďže konečné znenie dokumentu Program Slovensko 

nebolo predložené, je zatiaľ vyhodnotenie pripomienok APZD len na dôvere k partnerovi 

zastrešujúceho MPK (MIRRI), že budú akceptované pripomienky zapracované podľa dohody 

a požiadaviek APZD.  

 

Naše pripomienky smerovali:  

1) k materiálu ako celku, kde sme žiadali konkretizovať a sprehľadniť celkové financovanie  

pre jednotlivých možných prijímateľov financovania. Na základe rokovaní boli následne 

prijímatelia z materiálu odstránení a budú definovaní až v jednotlivých výzvach. V rámci 

partnerstva majú byť zástupcovia podnikateľského sektora prizvaní k tvorbe výziev.  

 

2) v oblasti VVI sme požadovali, aby zdroje boli alokované iba na aktivity, kde je zapojený 

podnikateľský sektor a kde bude vidieť priamy efekt v hospodárstve. Nie je pre nás 

akceptovateľné, aby sa opäť vytvárali nové aktivity len čisto medzi verejným a akademickým 

sektorom, čo je podľa nás ten istý sektor. Za APZD ostáva otvorená zásadná pripomienka  

k možnosti využitia výskumnej infraštruktúry pre potreby priemyslu, kde ju zatiaľ akceptoval 
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len Riadiaci orgán MIRRI SR a musí ju ešte prekonzultovať so Sprostredkovateľským orgánom 

MŠVVaŠ SR, ktorý má ale iný názor na danú problematiku. Na tejto pripomienke trváme. 

 
3) k podpore fungovania celoživotného vzdelávania a k modernizácii inštitúcií a služieb trhu 

práce, kde sme zdôrazňovali dôležitosť a potrebu zlepšiť podporu Aliancie sektorových rád 

a spolupráce so sociálnymi partnermi, najmä z HSR SR.  

 
4) k forme typu výziev pre zlepšenie fungovania sociálneho dialógu, kde sme žiadali pokračovať 

v Národnom projekte PKSD II a neriešiť podporu v novom programovom období, len 

dopytovo orientovanými projektami, ako to bolo navrhnuté. S Riadiacim orgánom MIRRI SR 

aj so Sprostredkovateľským orgánom MPSVaR SR sme našli v rokovaniach konsenzus, ale 

finálne zapracované znenie v samotnom dokumente sme ešte nedostali k dispozícii.   

Rozpory u pripomienok APZD sú na úrovni Riadiaceho orgánu MIRRI SR odstránené, čakáme na finálne 

znenie, po konzultáciách MIRRI SR a Sprostredkovateľských orgánov. Pripomienkujúce subjekty 

uplatnili v rámci medzirezortného pripomienkového konania celkovo 992 z toho 744 v rámci procesu 

MPK, z toho bolo 520 zásadných a dodatočných 248 v rámci partnerského dialógu.  

 

b) Dôležitým bodom pre fungovanie nového operačného programu je správne zadefinovanie 

riadiaceho procesu na všetkých úrovniach riadenia. Je neprijateľné, aby v roku 2022 stále 

nebolo definované, ako bude fungovať proces riadenia a delegovania právomocí na jednotlivé 

sprostredkovateľské orgány, ako bude fungovať monitorovací výbor na Riadiacom orgáne a ako 

budú fungovať procesne Sprostredkovateľské orgány.  

Keďže sa právomoci na rozdeľovanie finančných prostriedkov v objeme viac ako 2,1 miliardy 

eur delegujú až na úroveň krajov, cez Partnerské rady (stratégia rozvoja a investície v regióne) 

a Kooperačné rady (územný rozvoj), žiadame, aby do týchto rád bol vždy nominovaný zástupca 

podnikateľského sektora. V samotnom dokumente sa neustále deklaruje, že mechanizmus 

implementácie má byť založený na princípe partnerstva, ale samotné postupy a procesy sú 

nadstavené opačne.  

 

 

 

mailto:sekretariat@asociaciapz.sk


Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava| www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414 

 

Partnerská rada – 4 členovia, len predsedovia komôr, volia si komory 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Stručný popis cieľa a obsahu predloženého materiálu 

Cieľom predloženého materiálu je informovať členov HSR o stave prípravy Programu Slovensko. 

Materiál sumarizuje vyhodnotenie kľúčových pripomienok, ktoré boli prediskutované v priebehu 

posledných týždňov. Samotný materiál Program Slovensko nebol ešte predložený sociálnym 

partnerom vo finálnom znení a nie je možné v dnešnej dobe dať reálny postoj, hlavne z dôvodu 

nejasnosti fungovania a právomocí na jednotlivých úrovniach riadenia a implementácie, pričom  

je finálny termín na predloženie Programu Slovensko do SFC na EK 8. júl 2022. Na základe informácií 

v dokumente má byť finálna verzia predložená v súlade s rokovacím poriadkom Rady vlády SR  

pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, 21. júna 2022. 

Po odsúhlasení Programu Slovensko na úrovni EÚ bude zahájené už rovno aj strednodobé 

preskúmanie programu osobitne k hodnoteniu efektívnosti tých špecifických cieľov, ktoré sú 

určené pre podporu konkurencieschopnosti krajiny, respektíve tých, kde v skupine oprávnených 

žiadateľov vystupuje podnikateľský sektor. Výsledky budú predložené na Európskej komisii 

najneskôr 31. marca 2025. 

 

Indikatívny časový harmonogram schvaľovania Programu Slovensko 2021 – 2027 

21. jún 2022 – predloženie návrhu Programu Slovensko 2021 – 2027 členom Rady vlády SR  

pre politiku súdržnosti 2021-2027 vrátane spôsobu vyhodnotenia ich pripomienok, 

22. jún 2022 – predloženie návrhu Programu Slovensko 2021 – 2027 na rokovanie vlády SR, 

28. jún 2022 – rokovanie Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, 

29. jún 2022 – rokovanie vlády SR. 

 

 

 

Komora regionálnej samosprávy – 
zástupcovia a organizácie v 
zriaďovateľskej pôsobnosti VUC. 

Komora miestnej samosprávy – všetky 
obce v kraji. 

Komora štátnej správy – všetky 
ministerstvá, MIRRI automaticky 
predsedá. 

Komora sociálno-ekonomických 
partnerov – podnikateľský sektor, 
akademický sektor, občiansky sektor, 

poskytovateľ sociálnych služieb, 
miestne akčne skupiny. 
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Príprava metodických dokumentov na programové obdobie 2021 – 2027 

V programovom období 2021 – 2027 je na národnej úrovni vypracovaný jeden základný strategický 

dokument – Rámec implementácie fondov pokrývajúci všetky 3 systémy Kohézneho fondu, 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu. Tento dokument je 

východiskový pre spracovanie podrobnejších (prierezových) pravidiel v podobe jednotlivých 

metodických príručiek k vybraným témam, ktoré budú priamo vykonateľné RO/SO. 
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