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bod č. 3 
 

 

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 

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy žiada o predloženie návrhu do medzirezortného 

pripomienkového konania. Zároveň návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 považujeme 

za tak významný dokument, že sme za iniciovanie samostatného rokovania Hospodárskej a sociálnej 

rady SR s týmto jediným bodom. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 (ďalej aj „PD SR“) predkladá Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na rokovanie Hospodárskej a sociálnej 

rady SR (HSR SR) na základe Úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021. Neformálne 

rokovania s EK a proces posudzovania vplyvu tohto strategického dokumentu na životného prostredie 

(SEA) doposiaľ neboli ukončené. Materiál, ktorý nie je spracovaný vo finálnom znením, 

ale iba v podobe pracovnej verzie je na rokovanie HSR SR predložený pred spustením štandardného 

medzirezortného pripomienkového konania prostredníctvom Slov-Lex. Takýto postup považujeme 

za neadekvátny, návrh je významným dokumentom a mal byť schválený riadnym legislatívnym 

procesom.  

3. Pripomienky APZD k aktuálnej verzii návrhu 

• V predloženom návrhu chýba obsah, resp. opatrenia ako sa dostať do cieľa zo súčasného 

neželaného zlého stavu, ktorý je popísaný. Rozumieme, že odpoveďou na otázku 

ako to dosiahneme budú samotne opatrenia v operačnom programe, ale považujeme 

za nevyhnutné aspoň naznačiť konkrétnejšie túto cestu aj v Partnerskej dohode. 
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...silný hlas priemyslu... 
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• Ocenili by sme, ak by v návrhu bolo delenie finančných zdrojov rozpísane o úroveň nižšie, 

ako aktuálne je. Momentálne vieme iba koľko dostane cieľ politiky 1, cieľ politiky 2... 

Navrhujeme popísať prerozdelenie finančných prostriedkov po jednotlivých kapitolách 

pod cieľmi. 

• Navrhuje skrátiť rozsah návrhu na maximálne 45 strán, dokument je príliš rozsiahly. Zároveň 

je v tejto pracovnej verzii potrebné urobiť aj opravy formálneho charakteru, úpravy názvov. 
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