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                        Hlavné míľniky roku 2019 na úrovni 
EÚ Zverejnenie Správy o 

Slovensku 2019 
vrátane prílohy D – 

Investment 
Guidance

Zverejnenie 
Špecifických 

odporúčaní Rady pre 
krajiny s investičným  

priemetom

Predpokladané začatie 
trialógu na úrovni 

Rady, EP a EK k 
návrhom legislatívy EÚ

Voľby do 
Európskeho 
parlamentu

Vymenovanie 
členov EK

Oficiálne 
predstavenie Správy 

o Slovensku 2019 
zástupcami EK v 

Bratislave
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Obmedzenia vyplývajúce z návrhov legislatívy EÚ  

pre proces programovania v podmienkach SR

➢45% zdrojov alokovať z EFRR na 
cieľ 1 „Inteligentnejšia Európa“ 
a 30% na cieľ 2 „Ekologickejšia 
Európa“

Legislatívny návrh EK – striktná 
tematická koncentrácia

➢Zníženie finančnej obálky na politiku 
súdržnosti EÚ pre SR 

➢Zníženie miery spolufinancovania z 
fondov politiky súdržnosti EÚ 

➢Uplatňovanie pravidla N+2 
➢Zníženie alokácie pre Kohézny fond 

EÚ a Európsku územnú spoluprácu 
➢Zníženie výšky zálohových platieb z 

EK, atď.

Finančné ohrozenia štátneho 
rozpočtu SR po roku 2020+



Návrh legislatívy EÚ vs. Príloha D Správy o Slovensku 2019
Tematická 

koncentrácia podľa 
návrhu legislatívy 

EÚ 2021-2027 

Cieľ 1 (45%) a 2 (30%)
Cieľ 3,4,5 (25%)

Prioritné oblasti SR 
identifikované v 

Prílohe D Správy o 
Slovensku

Cieľ 1 a 2
Cieľ 3,4,5

Správa o Slovensku (Príloha D)
➢ Predstavená Európskou komisiou 28. 3. 2019 
➢ „pozičný dokument“ EK



Inteligentnejšia Európa

❑ posilnenie VaI kapacít a využívanie moderných technológií, 
posilnenie inovačnej výkonnosti a rast produktivity  – oblasti 
špecializácie/národné a regionálne potreby 

❑ zvýšiť atraktívnosť, efektívnosť a konkurencieschopnosť VaI systému  
❑ stabilizácia infraštruktúry 
❑ stimuly na prilákanie a udržanie výskumníkov  
❑ posilniť spoluprácu medzi podnikmi a akadémiou 
❑ transfer vedomostí a technológií, podpora investícií súkromného 

sektora do VaI 
❑ zvyšovať produktivitu a uľahčovať účasť MSP v medzinárodných 

klastroch, internacionalizácia MSP  
❑ posilniť rast a konkurencieschopnosť  MSP, plus podpora VaI 
❑ zvýšiť využívanie IKT v MSP 
❑ zvýšiť kvalitu a účinnosť poskytovania elektronických služieb  
❑ odborná príprava a rekvalifikácia pre oblasti inteligentnej 
špecializácie  

❑ zlepšenie praktického prístupu vo vzdelávaní a odbornej príprave, 
spolupráca



Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa 

❑ zlepšiť energetickú hospodárnosť vo verejných a obytných budovách a 
MSP 

❑ zavádzanie decentralizovaných kapacít v OZE-E, a podpora OZE vo 
vykurovaní a chladení 

❑ znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia  
❑ zaviesť riešenia pre inteligentné rozvodové siete a skladovanie elektrickej 

energie 
❑ podporovať adaptáciu na zmenu klímy, prevencia rizika 
❑ zlepšenie prístupu k dodávkam pitnej vody, úprava odpadových vôd 
❑ prechod na obehové hospodárstvo, väčšia prevencia a recyklácia 

odpadu 
❑ zlepšenie biodiverzity, zelená infraštruktúra v mestskom prostredí, 

znižovanie znečistenia - monitoring, dekontaminácia a obnova 
priemyselných areálov 



              Prepojenejšia Európa 

❑ rozvíjanie udržateľnej  intermodálnej trans-európskej dopravnej siete  

❑ dokončiť základnú železničnú a cestnú sieť a odstrániť regionálne 
rozdiely v dostupnosti cestnej transeurópskej dopravnej siete 

❑ modernizovať železničnú sieť  

❑ znížiť vplyv na životné prostredie a zlepšiť bezpečnosť dopravy 

❑ investície do regionálnej a miestnej mobility, podpora udržateľných 
a efektívnych systémov mestskej dopravy (integrované stratégie/
plán mestskej mobility) 

❑ zlepšenie digitálnej pripojiteľnosti 



                 Sociálnejšia Európa 

❑ podpora adaptácie podnikov (odborná príprava) a pracovníkov na zmeny – 
zvyšovanie zručností, podpora zosúladenia ponuky a dopytu na trhu práce 

❑ posilniť rodovú rovnosť na trhu práce, zvyšovanie dostupnej starostlivosti o deti/3r 
❑ podporovať začleňovanie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce  
❑ podporovať vytváranie sociálnych podnikov 
❑ zvýšiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania 
❑ zvýšiť účasť detí na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve 
❑ podporovať rovnaký prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu (MRC) 
❑ zvýšiť príťažlivosť učiteľského povolania 
❑ posilňovať praktické učenie, excelentnosť a internacionalizáciu vo vzdelávaní 
❑ zabezpečiť rovnaký a včasný prístup ku kvalitným a cenovo dostupným sociálnym a 

zdravotníckym službám 
❑ zlepšiť dostupnosť služieb dlhodobej starostlivosti 
❑ riešiť nedostatok pracovníkov v zdravotníctve  
❑ prechod z inštitucionálnej starostlivosti na služby založené na komunite  
❑ odstrániť prekážky v prístupe k vzdelávaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a 

bývaniu s ohľadom na začlenenie marginalizovaných občanov



          Európa bližšie k občanom 
....vzhľadom na vysoké regionálne rozdiely, sú stratégie založené na 
miestnych potrebách vysoko relevantné 

❑ podpora  integrovaného sociálneho, hospodárskeho a 
environmentálneho rozvoja, kultúrneho dedičstva a bezpečnosti v 
mestských oblastiach a vo vidieckych oblastiach 

❑ investície na základe integrovaných stratégií územného rozvoja 

❑ investovať do budovania kapacít a posilnenia postavenia pre 
miestne orgány a miestne organizácie, posilniť zásadu partnerstva 

❑ investovať do vidieckych oblastí ktoré zaostávajú a poskytovať 
príležitosti obyvateľom na podporu miestneho rastu 

❑ Nadviazať na skúsenosti regionálnych iniciatív "Catching up Regions", 
"Coal regions in Transition" 



Proces prípravy nového programového obdobia v 
podmienkach SR – r. 2019

✓Výber investičných priorít  
✓Stanovenie implementačnej a programovej štruktúry - určenie 

subjektov zodpovedných za implementáciu programov 

✓Napĺňanie základných podmienok

Príprava PD a OP 



Poučenia z minulosti - Zistenia z implementácií I.

• Rozsiahla 
administratív
na štruktúra

• Pomerne rozsiahla štruktúra orgánov zapojených do implementácie 
• Veľký počet RO (11) a SO (28)  
• Veľký počet OP

• Fragmento
vaná 

podpora

• Veľký rozsah podporovaných oblastí / aktivít 
• Nízka koncentrácia opatrení - nízke možnosti komplexných / integrovaných 

územne orientovaných riešení (napr. pre zaostávajúce alebo uhoľné regióny)

• Nedostatoč
né kapacity

• Nedostatok AK na regionálnej a miestnej úrovni 
• Nedostatok AK na zabezpečenie paralelnej implementácie dvoch programových 

období 
• Nedostatok skúseností prijímateľov - strategické plánovanie a implementácia 

projektu, kombinovanie zdrojov a pod



Poučenia z minulosti - Zistenia z implementácií II.

• Časovo náročný 
projektový cyklus

• Časovo náročný projektový cyklus - plánovanie a predkladanie výziev na 

predkladanie návrhov / plánovanie projektu a žiadosti / hodnotenie a výber 
projektu / realizácie / žiadosti o platbu 

• Neistota prijímateľov - „čakanie“ na výzvu na predkladanie návrhov, 
prispôsobovanie projektov podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie 

návrhov, neistá realizácia projektu - znižuje záujem prijímateľov o čerpanie 
finančných prostriedkov EÚ a spôsobuje nedostatočnú viditeľnosti fondov EÚ 

• Zdĺhavý proces verejného obstarávania, nedostatočné využívanie 

zjednodušeného vykazovania nákladov, chýbajúci zjednodušený a na výsledky 
orientovaný audit a kontrolný systém (založený na skutočných nákladoch 

namiesto analýzy rizík) 

• Nedostatočné možnosti kombinácie zdrojov na spolufinancovanie projektov 

verejných a súkromných subjektov mimo štátneho rozpočtu



Riešenia pre post 2020

• Zásadné 
zjednodušovanie

• Zjednoduše
nie 

implement
ačnej 
štruktúry

• Menej OP 

• Podstatné zníženie počtu RO a SO

• Koncentrác
ia podpory 

• Menší rozsah podporovaných priorít / aktivít 
= stanovenie priorít

• Cielená 
podpora – 
obmedzeni
e dopytovo 
orientovan

ého 
prístupu  

• Prístup zdola nahor pri definovaní 
projektových zámerov pre územný OP

• Definovanie hlavných strategických 
projektov

• Budovanie 
AK

• AK  na regionálnej a miestnej úrovni – 
samosprávnych krajov/ funkčných 

oblastiach / centrá udržateľného mestského 
rozvoja• Poradenstvo pre prijímateľov 

(kombinovanie zdrojov, investičná 
platforma)

Zjednodušená a 
plynulá 

implementácia /
absorpcia

Väčšia 
orientácia 

na 
výsledok

Ľahšie 
dosiahnutie 

cieľov



Gestor prípravy – ÚPVII/CKO 

Princíp partnerstva  

Príprava programového obdobia  
2021 - 2027

Partnerstvo pre politiku 
súdržnosti 2020+

Pracovná komisia 
PPVII pre prípravu 

PD SR a OP SR na PO 
2021 – 2027 

Rada vlády SR  
pre  politiku  
súdržnosti   

2021 – 2027 

ÚOŠS (ministri), územná 
samospráva, akademická obec, 
záujmové združenia 
a mimovládne neziskové 
organizácie

štátna správa, územná samospráva, 
akademická obec, záujmové združenia 
a mimovládne neziskové organizácie

ÚPVII, ZMOS, SK8, MF SR, podnikatelia, MVO, 
akademická obec, expertný tím... + diskusie s 
rezortnými stakeholdermi (RO, experti,...)



Príprava PD SR 2021-2027
Obsah PD SR: podľa čl. 8 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

Dôležité časti PD SR: 

1. Výber cieľa politiky s odôvodnením 

2. Hodnotenie plnenia relevantných základných 
podmienok 

3. Finančné alokácie



Príprava PD SR 2021-2027 (1)

Proces prioritizácie v rámci 5 cieľov

Výber cieľa politiky s odôvodnením

Komunikácia so zástupcami rezortov a subjektov identifikovaných pre 
jednotlivé ciele politiky 1 – 5
Východiskový návrh priorít SR pre negociačný proces s EK
Pripomienkovanie Správy o Slovensku 2019, Príloha D 

Činnosť expertného tímu 
   Identifikácia kľúčových priorít (Metóda Delphi)



Činnosť expertného tímu – prioritizácia aktivít  
(v rámci 5 tematických oblastí aj naprieč nimi)

✓ Metóda Delphi - hodnotenie skupinou nezávislých expertov  

Cieľ: dosiahnuť konsenzus pri identifikácii priorít a spoločne sa dopracovať ku  „katalógu“ 
relevantných aktivít v niekoľkých postupných krokoch 

1.krok - dotazníkový prieskum -  pomenovanie problémov a návrhy ich riešení 

Počet oslovených respondentov: 326 
Počet prijatých odpovedí:  150 

Oslovení experti: verejný sektor, tretí 
sektor, socio-ekonomickí partneri 



Príprava PD SR 2021-2027 (2) 

Hodnotenie plnenia relevantných základných 
podmienok

• nevyhnutné kritérium na dosiahnutie špecifických cieľov  
• súbor legislatívnych, strategických a koncepčných podmieneností 
• ČŠ zabezpečí ich splnenie a uplatňovanie počas celého programového obdobia  
• nahrádzajú ex ante kondicionality, ktoré boli povinné v programovom období 2014 – 2020 
➢ Spôsob uplatnenia základných podmienok v podmienkach SR 
Materiál „Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky 
súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR“ 
• vypracovaný CKO, v procese schvaľovania; 
• pracovné skupiny zriadené rezortmi pre jednotlivé podmienky 
• obsahuje definíciu základných podmienok, ich typologické vymedzenie, mechanizmus uplatňovania a 

vyhodnocovania, ako aj určenie zodpovednosti jednotlivých rezortov za ich plnenie a vyhodnotenie. 

Splnenie všetkých relevantných základných podmienok najneskôr 
do 31.12.2020



Príprava PD SR 2021-2027 (3)

Príprava PD a OP

Finančné alokácie 
(prevod do fondu InvestEÚ, prevod medzi kategóriami regiónov, predbežná 
alokácia fondov podľa cieľa politiky, predbežná alokácia jednotlivých 
programov,...) 

Rozdelenie finančných zdrojov (vzor PD, príloha II všeobecného 

nariadenia) 

Rozdelenie v závislosti od: schválenia Viacročného finančného 
rámca EÚ pre roky 2021- 2027 (alokácia, finančné podmienky, 

tematická koncentrácia, atď. )



Predbežný harmonogram negociácií s EK  

Predloženie 
východiskového. 

návrhu PD SR 2021 – 
2027 Európskej 

komisii

Predkladanie návrhov 
programových dokumentov 
2021 – 2027 Európskej 
komisii po schválení VFR 
2021 – 2027 

Schválenie PD SR a 
programových 
dokumentov 2021 – 
2027 vládou SR

Predloženie PD SR a 
programových 
dokumentov  2021 – 2027 
Európskej komisii

4.Q 2019 4.Q 20203.Q 20201. - 2.Q 20209/2019jún/júl 2019

Roadmap 
negociácií

Návrh priorít 2021 – 2027 – 
odkomunikovaný s 

partnermi a predložený EK



Ďakujem  
za pozornosť


