
                                                                                                                     

HSR SR dňa 21.02.2022         Bod č.3  programu 

 
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 21.02.2022 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Predkladaný materiál 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. 
 
Hlavnými východiskami pri vypracovaní materiálu boli právne predpisy Európskej únie pre politiku súdržnosti na roky 
2021 – 2027, pozičný dokument Európskej komisie – Správa o Slovensku 2019, v ktorom Európska komisia, v rámci 
prílohy D, odporučila oblasti, na ktoré sa má Slovenská republika zamerať a ktoré priority môže financovať z fondov 
Európskej únie. Zároveň sa vychádza z právnych, strategických a koncepčných dokumentov Slovenskej republiky 
vzťahujúcich sa k jednotlivým častiam materiálu 

 
Postoj RÚZ k materiálu 
Predkladaný materiál 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. Materiál zatiaľ nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.  
 
RÚZ víta diskusiu o materiály na pôde tripartity a snahu informovať sociálnych partnerov o prioritách využitia 
európskych prostriedkov v nasledovných rokoch. Nakoľko predkladateľ avizoval, že materiál v budúcnosti 
predloží do medzirezortného pripomienkového konania, RÚZ k nemu predloží konkrétne pripomienky 
v priebehu MPK. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
Bez pripomienok zo strany RÚZ 
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https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3089&langEID=1

