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Materiál na rokovanie 

HSR SR 21. 02. 2022         bod 3 

 

S T A N O V I S K O  

 k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 

 

1. Popis návrhu 

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 (ďalej aj „Partnerská dohoda“). 

Partnerská dohoda 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. 

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“. Nevyhnutnosťou je taktiež podpora kapacít v oblasti sociálneho dialógu, 

ktoré svojimi návrhmi na realizáciu opatrení účinne prispievajú k realizácii politík v 

oblasti podpory podnikania, zamestnanosti a identifikácie nezamestnanosti. Na 

európskej úrovni aj z úrovne Komisie je zdôrazňovaná potreba zapojenia sociálnych 

partnerov, posilnenia ich postavenia a participácie pri tvorbe verejných politík, pričom 
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je deklarovaný dlhodobý záujem aj zo strany Komisie, aby členské štáty podporovali 

sociálnych partnerov nielen inštitucionálnym ukotvením, ale aj pri budovaní kapacít. 

Európska únia apeluje na aktívne zapojenie sociálnych partnerov aj pri tvorbe EŠF. 

Upozorňujeme aj na fakt, že zastúpenie Komisie na Slovensku prostredníctvom DG 

EMPL očakáva, že sociálni partneri sú v rámci svojej pôsobnosti plne zapojení, zo 

strany MIRRI, do konzultácií k príprave Partnerskej dohody a v budúcnosti aj do 

jednotlivých operačných programov, pretože dodržiavanie partnerského princípu je 

kľúčové. 

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. Hospodárska a sociálna rada SR 

je kľúčovým konzultačným a dohodovacím orgánom vlády a tento model navrhujeme 

z národnej úrovne preniesť aj na regionálnu úroveň, za účasti tradičných sociálnych 

partnerov. Regionálny sociálny dialóg (RSD) inštitucionalizovaný prostredníctvom 

regionálnych sociálnych partnerstiev by bol nástrojom realizácie a napĺňania cieľov 

prierezových politík vlády SR. RSD by najlepšie reflektoval potreby konkrétneho 

regiónu a umožnil by výmenu informácii medzi jednotlivými jeho aktérmi. Jedným z 

dôležitých predpokladov začatia regionálneho sociálneho partnerstva vôbec je 

politická vôľa a konsenzus relevantných aktérov. Aby sa z inštitúcie regionálneho 

sociálneho partnerstva nestalo len širokospektrálne diskusné fórum bez konkrétnych a 

implementovaných výstupov, je dôležité zvážiť v prvom rade jeho etablovanie, 

následne jeho štruktúry, prepojenie, napojenie na centrálnu úroveň, manažovanie a 

financovanie. Uvedená platforma by bola schopná riešiť aktuálne potreby regiónov a 

vzhľadom na prerokovávané témy je možné prizývať ďalších aktérov. 

Vzhľadom na predložené pripomienky k Národnej konzultácií k eurofondom 2021 – 2027 

považujeme za nedostatočné, že v Partnerskej dohode sa počíta len so zvýšenou mierou 

participácie sociálno-ekonomických partnerov, čo predstavuje širší koncept ako pojem 

sociálni partneri. Európska komisia požaduje zapojenie sociálnych partnerov, ktorí majú jasne 

definovanú pôsobnosť a vyžaduje exaktne posilnenie sociálneho dialógu v krajinách, ktorý 

má svoju definíciu a charakteristiku. 

Hoci je v prílohe č. 7 Participácia sociálno-ekonomických partnerov na procese prípravy 

Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 uvedené, že „Podpora budovania kapacít 

sociálnych partnerov sa zabezpečí aj v rámci aktivity špecifického cieľa ESF+ b): 

rozširovanie a rozvoj kapacít sociálnych partnerov na zabezpečovanie sociálneho dialógu na 

národnej a európskej úrovni. Nad uvedený rámec sa kapacity organizácií občianskej 

spoločnosti podporia aj formou podpory projektového personálu v projektoch podporovaných 

v rámci jednotlivých špecifických cieľov ESF+.“ tento záväzok v samotnej Partnerskej dohode 

absentuje, okrem alokácie 0,67 % na budovanie kapacít sociálnych partnerov a mimovládnych 

organizácií. 

Z uvedených dôvodov očakávame jasnú deklaráciu toho, aká je predstava zapojenia 

sociálnych partnerov v novom programovom období a plnenia záväzkov voči nim. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR berie návrh Partnerskej dohody na vedomie s pripomienkou. 


