
 
 
Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 21. 02. 2022 

 
 

       k bodu č. 3 

 

 

Stanovisko ZMOS 

k materiálu: Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 

 

Všeobecne k návrhu: 

Materiál Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, ktorý 

predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky podpredsedníčka 

vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, je základný strategický 

dokument na národnej úrovni vypracovaný v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) na účely čerpania finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú 

transformáciu a Európskeho námorneho, rybolovného a akvakultúrneho fondu, ako aj pre 

Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej 

podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku. 

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 

Návrh Partnerskej dohody 2021-2027 bol 10. decembra 2021 zaslaný Európskej komisii na 

ďalšie neformálne posúdenie, tzv. – Interservice consultations rámci ktorého sa k materiálu 

vyjadrujú jednotlivé generálne sekretariáty. Pripomienky Európskej komisie doposiaľ 

doručené. Predkladaný materiál bude po doručení pripomienok Európskej komisie upravený 

(napr. v častiach týkajúcich sa využitia pravidiel flexibility v legislatíve Európskej únie, ktoré 

umožňujú prevody medzi fondmi, ako aj prevody medzi kategóriami regiónov). Úpravy 

materiálu na základe pripomienok Európskej komisie budú diskutované so sociálno-

ekonomickými partnermi. K materiálu v súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na 

životné prostredie. 



Materiál bude predmetom medzirezortného pripomienkového konania po zapracovaní 

pripomienok Európskej komisie a ukončení procesu SEA vo februári 2022. Po ukončení 

neformálnych negociácií s Európskou komisiou a medzirezortného pripomienkového konania 

bude materiál spolu so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky k vplyvom na životné prostredie, predmetom rokovania Rady vlády SR pre politiku 

súdržnosti a rokovania vlády Slovenskej republiky. Po schválení materiálu vládou Slovenskej 

republiky bude oficiálne formálne predložený Európskej komisii. 

 

Stanovisko ZMOS: 

ZMOS nesúhlasilo so zaradením materiálu Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky 

2021-2027 na rokovanie HSR dňa 21. 2. 2022 vzhľadom na zásadnú skutočnosť, a to 

nerešpektovanie legislatívneho postupu.  

Ide o významný strategický a „investičný“ dokument pre Slovensku republiky na najbližších 

desať rokov, ktorý doposiaľ nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 

Materiál sa nachádza vo vyjednávacom štádiu s Európskou komisiou. Podľa posledného 

zasadnutia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020 zo 17. 2. 2022 

pretrvávajú výhrady Európskej komisie k materiálu, ktoré si vyžaduje zapracovanie a následnú 

diskusiu so sociálno-ekonomickými partnermi.  

Z toho dôvodu považujeme súčasné predloženie materiálu Návrh Partnerskej dohody 

Slovenskej republiky 2021-2027 na rokovanie HSR za bezúčelné a privčasné a požadujeme 

jeho predloženie na rokovanie HSR až po zapracovaní posledných pripomienok Európskej 

komisie a ich diskusie so sociálno-ekonomickými partnermi, po ukončení procesu SEA a po 

riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

ZMOS sa zapojí do štandardného medzirezortného pripomienkového konania. 

 

Záver:  

Materiál Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky 2021-2027 neodporúčame do ďalšej 

časti legislatívneho procesu, žiadame o jeho stiahnutie z rokovania HSR dňa 21. 2. 2021 a jeho 

opätovne zaradenia na rokovanie HSR až po dokončení neformálneho posúdenia zo strany 

Euróskej komisie a po ukončení a vyhodnotení riadneho medzirezortného pripomienkového 

konania. 
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