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Kto zodpovedá za proces programovania fondov EÚ

Úroveň Partnerskej dohody a systému 
riadenia implementácie:
• Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) –
sekcia Centrálny koordinačný orgán (CKO)

Úroveň Operačného programu Slovensko:
• Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR
Sekcia OPSK

Úroveň cieľa 4 „Sociálnejšia Európa“:
• Ministerstvo práce sociálnych vecí a 

rodiny SR (zamestnávanie, sociálna 
inklúzia)

• Ministerstvo zdravotníctva SR
• Ministerstvo školstva, vedy výskumu a 

športu SR (vzdelávanie, všetky stupne)
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Úroveň EÚ (správy, nariadenia)

Správa o Slovensku 2019

obsahuje zhodnotenie SR 

podľa analýzy Európskej komisie (EK) sa Slovensku ekonomicky darí, ale zaostáva v oblastiach, ktoré sú 
kľúčové pre budúci rast a to najmä – kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, 
inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov a kvalita životného prostredia

ďalšími dôležitými výzvami zostávajú: starnutie populácie, automatizácia, robotizácia a digitalizácia

príloha D ako úvodný vstup Európskej komisie do dialógu so Slovenskom o prioritách financovania 
v novom programovom období

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/03/2019-european-semester-country-report-slovakia_sk_0.pdf

Nariadenia EÚ o fondoch EÚ

 čaká sa na schválenie celého balíka nariadení (leto 2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0375 

https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/07/navrhovy-list-ESIF-post2020_SocioForum.pdf
https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/07/navrhovy-list-ESIF-post2020_SocioForum.pdf
https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/07/navrhovy-list-ESIF-post2020_SocioForum.pdf


Úroveň SR (východiskové návrhy)

Pozičný dokument SR

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027

 dokument predstavuje návrh investičných priorít Slovenska v súvislosti s jednotlivými cieľmi politiky súdržnosti na roky 
2021 – 2027

 je výsledkom procesu, na ktorom spolupracovala štátna správa so samosprávou, neziskovým i súkromným sektorom, ako 
aj s rôznymi profesijnými združeniami – Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/11/V%c3%bdchodiskov%c3%bd-n%c3%a1vrh-prior%c3%adt-SR-pre-PS-
2021-2027-final-upraven%c3%bd-po-RV.pdf
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https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/11/V%c3%bdchodiskov%c3%bd-n%c3%a1vrh-prior%c3%adt-SR-pre-PS-2021-2027-final-upraven%c3%bd-po-RV.pdf
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Základné podmienky
- povinnosťou zodpovedných ústredných orgánov štátnej správy je zabezpečiť splnenie všetkých 

relevantných základných podmienok na národnej úrovni, v prípade ich nesplnenia nebudú 
preplatené platby z fondov EÚ zo strany Európskej únie

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/11/Zakladne-podmienky.pdf

o horizontálne základné podmienky

• 4 základné podmienky

– Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

o tematické základné podmienky

• 9 základných podmienok deklarovaných zo strany gestorov ako splnené

• 7 základných podmienok deklarovaných zo strany gestorov ako nesplnené

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/133

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/11/Zakladne-podmienky.pdf
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/133
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Partnerská dohoda je strategickým dokumentom, ktorý by nemal mať viac ako 35 strán.

Návrh prioritných oblastí podpory z fondov politiky súdržnosti v rámci jednotlivých jej cieľov aj so 
zdôvodnením je súčasťou úvodných 2 častí, celkovo obsahuje 12 častí.

Vládou schválená verzia, ktorá išla do EK na pripomienky: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25931/1 (dokument Príloha)

1. časť - výzvy 2. časť – očakávané výsledky

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25931/1


PRÍPRAVA PARTNERSKEJ DOHODY NA ROKY 2021 - 2027

Ako štát zapája partnerov

Oficiálna štruktúra pre programovanie:

• Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027
• Zastúpenie: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

• Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+
Zoznam členov Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ https://www.eurofondy.gov.sk/wp-
content/uploads/2021/06/Zoznam-clenov-Partnerstvo-20.5.2021.pdf

Konzultácie:

V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS)

• Zber návrhových listov a okrúhle stoly k Východiskovému návrhu priorít SR 2021 – 2027

• Konzultácie s MNO k Návrhu priorít pre Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027

• Konzultácie v rámci pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

V gescii MIRRI SR: Národné konzultácie k návrhu Partnerskej dohody

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/vyhodnotenie-pripomienok-k-narodnej-konzultacii-k-eu-fondom-2021-2027/index.html

https://www.eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2021/06/Zoznam-clenov-Partnerstvo-20.5.2021.pdf
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/vyhodnotenie-pripomienok-k-narodnej-konzultacii-k-eu-fondom-2021-2027/index.html


Trh práce
• Prístup k zamestnanosti
• Modernizácia služieb zamestnanosti
• Rodovo vyvážená participácia na trhu práce

Vzdelávanie
• Zvýšenie kvality a účinnosti systémov výchovy a vzdelávanie
• Prístup k službám v oblasti výchovy a vzdelávania
• CŽV
• Rozvoj infraštruktúry vzdelávania

Záruka pre mladých

Sociálne služby a zdravotníctvo
• DI, sociálna integrácia
• Dlhodobá starostlivosť
• Kvalitnejšia a dostupnejšia zdravotná starostlivosť
• Integrácia MRK

Potravinová a materiálna deprivácia

Sociálne inovácie a experimenty

8

Zelenšia
Európa

Prepojenejšia 
Európa

Európa bližšie
k občanom

Kvalitnejšie verejné politiky a 
otvorené vládnutie (MVO)

Inteligentnejšia 
Európa

PARTNERSKÁ DOHODA

Sociálnejšia Európa



KDE NÁJDETE NÁVRH PARTNERSKEJ DOHODY

Všetky dokumenty a prehľad procesu programovania nájdete na 
stránke:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programove-obdobie-2021-
2027/

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programove-obdobie-2021-2027/


ČO ĎALEJ?
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Proces strategického posudzovania vplyvu na životné prostredie (SEA)

Stanovisko Európskej komisie k Partnerskej dohode 

Bude sa pripravovať, spracovávať a schvaľovať Operačný program Slovensko

Bude sa spracovávať systém riadenia fondov EÚ a nový zákon o fondoch EÚ

K všetkým dokumentom plánuje MIRRI SR v spolupráci s ÚSVROS realizovať ďalšie 
konzultácie s partnermi



Prehľad rozdelenia eurofondov v novom programovom období 2021 – 2027

Zdroj: euractiv.sk



Prehľad rozdelenia eurofondov v novom programovom období 2021 – 2027

Zdroj: euractiv.sk



Prehľad rozdelenia eurofondov v novom programovom období 2021 – 2027

Zdroj: euractiv.sk



Prehľad rozdelenia eurofondov v novom programovom období 2021 – 2027

Zdroj: euractiv.sk



Prehľad rozdelenia eurofondov v novom programovom období 2021 – 2027

Zdroj: euractiv.sk


