Informácia o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom
legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR
k politike súdržnosti od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013
Úvod
Informácia o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov
a strategických dokumentov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Slovenskej republiky (ďalej
len „SR“) k politike súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020 sa vypracováva
za polročné obdobie na základe uznesenia vlády SR č. 552/2011 k materiálu „Návrh
zabezpečenia koordinácie politiky súdržnosti EÚ po roku 2013“ z 24. 08. 2011.
Cieľom predkladaného materiálu je informovať o prebiehajúcom procese negociácií
k budúcej politike súdržnosti EÚ v období od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013.

1. Negociačný proces k návrhom legislatívnych predpisov EÚ k politike
súdržnosti
1.1 Formálny proces negociácií
Návrhy legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti na programové obdobie
2014 – 2020 sú predmetom diskusie na úrovni Pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne
opatrenia (SAWP), Výboru stálych predstaviteľov (COREPER II) a na úrovni Rady
pre všeobecné záležitosti (GAC). Uzavretie rokovaní k návrhom legislatívnych predpisov EÚ
pre politiku súdržnosti po roku 2013 sa očakáva koncom roka 2013, avšak v zmysle
Lisabonskej zmluvy bude legislatíva EÚ na programové obdobie 2014 – 2020 schvaľovaná
okrem Rady EÚ aj Európskym parlamentom (ďalej len „EP“), čo môže v konečnom dôsledku
celý proces schvaľovania predĺžiť.
1.1.1 Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdržnosti EÚ
Činnosti súvisiace s procesom negociácií v Rade EÚ k návrhom legislatívnych a strategických
dokumentov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2013 zabezpečuje Úrad vlády SR (ďalej len
„ÚV SR“) v spolupráci s Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“) pre agendu
finančného riadenia a auditu, s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a v spolupráci
s ďalšími sociálno-ekonomickými partnermi prostredníctvom Rezortnej koordinačnej skupiny
ÚV SR pre politiku súdržnosti EÚ (ďalej len „RKS“).
V sledovanom období (prvý polrok 2013) sa neuskutočnilo žiadne zasadnutie RKS.
Komunikácia s členmi RKS prebiehala predovšetkým prostredníctvom aktívnej elektronickej
komunikácie. ÚV SR, v spolupráci s členmi RKS, pripravilo pozíciu SR k jednotlivým
prerokovávaným blokom návrhov legislatívnych predpisov EÚ. Pozícia SR bola následne

prezentovaná zástupcami SR na rokovaniach pracovnej skupiny SAWP a zaslaná v písomnej
podobe sekretariátu Rady EÚ.

1.1.2 Pracovná skupina Rady pre štrukturálne opatrenia (SAWP)
Pracovná skupina SAWP zasadala v prvom polroku 2013 pod vedením predsedníctva Írskej
republiky v Rade EÚ (ďalej len „IE PRES“). Celkovo sa uskutočnilo 21 zasadnutí SAWP.
Na zasadnutiach SAWP boli prerokovávané ďalšie prvky čiastočného všeobecného prístupu
k legislatívnemu balíku pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020, články
nariadení EÚ priamo vyplývajúce zo záverov Európskej rady k budúcemu viacročnému
finančnému rámcu (ďalej len „BVFR“) a návrhy kompromisných textov v nadväznosti
na výsledky trialógov s EP k nasledovným negociačným blokom:
1. Úvodné ustanovenia;
2. Prechodné a záverečné ustanovenia;
3. Ostatné predtým neprerokované články;
4. Novela nariadenia o Európskych zoskupeniach územnej spolupráce (ďalej len
„EZÚS“);
5. Články nariadení EÚ priamo vyplývajúce zo záverov Európskej rady k BVFR;
6. Návrhy kompromisných textov v nadväznosti na výsledky trialógov s EP.
Uvedené negociačné bloky boli následne predložené a prerokované na zasadnutiach
COREPER-u II v dňoch 20. 02. 2013, 24. 04. 2013, 30. 05. 2013, 19. 06. 2013 a 26. 06. 2013.
Hlavné prvky negociačných blokov so spresnením zmien v návrhoch kompromisného znenia
textov legislatívy EÚ pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej
aj „návrh kompromisných textov“) oproti návrhom Európskej komisie (ďalej len „Komisia“)
zo dňa 06. 10. 2011 sú uvedené nižšie:

1. Negociačný blok: Úvodné ustanovenia
Uvedenému bloku sa venovalo zasadnutie SAWP dňa 10. 01. 2013.
Cieľom negociačného bloku bolo zosúladenie úvodných ustanovení s textami článkov
jednotlivých návrhov nariadení EÚ.

2. Negociačný blok: Prechodné a záverečné ustanovenia
Uvedenému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 08. 01. 2013, 15. 01. 2013 a 22. 01.
2013.
Cieľom negociačného bloku bolo zosúladenie prechodných a záverečných ustanovení naprieč
všetkými piatimi návrhmi nariadení EÚ.
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3. Negociačný blok: Ostatné predtým neprerokované články
Predmetnému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 10. 01. 2013, 15. 01. 2013,
a 22. 01. 2013.
Negociačný blok predstavuje nesúrodú skupinu predtým neprerokovaných článkov. Z nich sú
dôležité najmä definície v článku 2 návrhu všeobecného nariadenia EÚ, a to najmä jasné
zadefinovanie pojmov „nezrovnalosť“ a „systémová nezrovnalosť“ v súlade s požiadavkou
SR a ostatných členských štátov EÚ (ďalej len „ČŠ“) pri akceptovaní tzv. čistých korekcií
na GAC dňa 20. 11. 2012. Taktiež je dôležitý aj nový článok 92bis k osobitnému postupu pre
prijímanie ďalšej fázy veľkých projektov. Článok 92bis umožňuje v prípade ďalšej fázy
veľkých projektov, ktoré boli predmetom rozhodnutia Komisie v programovom období
2007 - 2013 a kde nenastali žiadne podstatné zmeny, najmä v celkových oprávnených
nákladoch, ich financovanie bez rozhodnutia Komisie.
V rámci návrhu nariadenia o Európskom sociálnom fonde (ďalej len „ESF“) bol ČŠ
zamietnutý článok 15 Finančné nástroje, kde Komisia navrhovala ustanovenie tzv. „policy
based guarantees“ pre financovanie reforiem v rámci ESF.

4. Negociačný blok: Novela nariadenia o EZÚS
Tematickému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 08. 01. 2013, 15. 01. 2013,
22. 01. 2013, 12. 02. 2013 a 14. 02. 2013.
Hlavnou otázkou bolo správne stanovenie právneho základu pre novelu nariadenia EP a Rady
(ES) č. 1082/2006 o EZÚS, vzhľadom na rozšírenie pôsobnosti EZÚS aj mimo EÚ. Návrh
definuje ako postačujúci právny základ článok 192 Zmluvy o fungovaní EÚ s niekoľkými
spresneniami priamo v texte návrhu nariadenia ohľadom aplikovateľného práva.
Väčšina ČŠ pripomienkovala najmä lehotu na vyjadrenie súhlasu k vzniku EZÚS, procedúru
„tichého“ súhlasu a potrebu schvaľovania dohovoru aj stanov daného EZÚS.
SR trvala na tom, aby ČŠ schvaľovali nielen účasť člena v EZÚS, ale aj dohovor a stanovy
daného EZÚS. SR tiež vyjadrila svoje pripomienky k skráteniu lehoty na vyjadrenie k vzniku
EZÚS zo šiestich na tri mesiace a tiež vyjadrila svoj nesúhlas s procedúrou „tichého“ súhlasu.
Komisia zdôraznila význam procedúry „tichého“ súhlasu pre zrýchlenie procesu schvaľovania
EZÚS a opakovane zdôraznila, že je plne v rukách ČŠ neaktivovať túto procedúru a využiť
možnosť vyjadrenia sa. V otázke schvaľovania dohovoru a stanov EZÚS bola Komisia
otvorená diskusii, aby ČŠ schvaľoval dohovor, nesúhlasila však so schvaľovaním stanov
EZÚS.
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5. Negociačný blok: Články návrhu nariadení EÚ priamo vyplývajúce zo záverov
Európskej rady k BVFR

Negociačnému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 19. 02. 2013, 08. 03. 2013,
22. 03. 2013, 11. 04. 2013 a 16. 04. 2013.
Negociačný blok, ktorý pokrýva vybrané články návrhu všeobecného nariadenia EÚ,
nariadenia k Európskemu fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), nariadenia
k Európskej územnej spolupráce (ďalej len „EÚS“) a nariadenia k ESF obsahuje najmä:
A. Výkonnostnú rezervu – predstavuje 7 % celkovej alokácie, ktorá môže byť pridelená
až v roku 2019 prioritám, ktoré dosiahli stanovené míľniky. Výsledný kompromis
umožní oproti pôvodnému návrhu Komisie flexibilnejšie pridelenie rezervy a obmedzí
riziko straty zdrojov v dôsledku výkonnostného preskúmania. Zmeny
v kompromisnom texte k výkonnostnej rezerve plne reflektujú spoločné stanovisko
krajín Vyšehradskej štvorky (ďalej len „V4“), Slovinska a Chorvátska. Postup
pre pridelenie výkonnostnej rezervy je nastavený najjednoduchším možným
spôsobom: rezerva bude stanovená už pri procese programovania, následne v roku
2019, resp. 2020 bude pri dosiahnutí míľnikov rezerva automaticky pridelená daným
prioritným osiam (bez potreby revízie OP). V prípade nedosiahnutia míľnikov navrhne
ČŠ realokáciu do „výkonných“ prioritných osí (potrebná revízia OP). Postup obsahuje
dostatočné množstvo záruk tak, aby sa zamedzilo prípadnej strate zdrojov
z výkonnostnej rezervy – je možné realokovať zdroje aj mimo rámca tematickej
koncentrácie a tiež medzi kategóriami regiónov do výšky 3 % alokácie štrukturálnych
fondov. Týmto postupom je tiež zabezpečené to, že zálohové platby na začiatku
programového obdobia nebudú znížené o sumu určenú na výkonnostnú rezervu.
B. Makroekonomické kondicionality – v rámci ustanovení vyplývajúcich z BVFR je
potrebné osobitne zdôrazniť najmä tie, ktoré sa týkajú makroekonomických
kondicionalít ako nástroja na prepojenie politiky súdržnosti s makroekonomickým
dohľadom. Uplatnenie týchto kondicionalít môže mať dôsledky v podobe
preprogramovania partnerskej dohody (ďalej len „PD“) a operačných programov
(ďalej len „OP“). Ak ČŠ nedostatočne zareagujú na požiadavku Komisie, tá môže
pozastaviť platby pre dotknuté programy. Komisia tiež môže navrhnúť pozastavenie
záväzkov alebo platieb, ak Rada EÚ rozhodne, že ČŠ neplní podmienky
makroekonomického dohľadu. Väčšina ČŠ presadila požiadavku na implementačný
akt k makroekonomickým kondicionalitám, a to vzhľadom na potrebu jasných
a transparentných pravidiel v tejto oblasti. Implementačný akt má obsahovať detaily
k postupu uplatňovania makroekonomických kondicionalít, vrátane kvantifikácie
pozastavenia platieb a/alebo záväzkov pre OP.
C. Iniciatívu pre podporu zamestnanosti mladých ľudí - súčasťou kompromisného
textu je aj nová Iniciatíva pre zamestnanosť mladých, ktorá sa bude implementovať
ako súčasť OP spolufinancovaných z ESF a je určená len pre regióny na úrovni
NUTS 2 s mierou nezamestnanosti mladých vyššou ako 25 % podľa údajov za rok
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2012. Alokácia pre Iniciatívu pre zamestnanosť mladých predstavuje 3 mld. EUR
z osobitnej rozpočtovej kapitoly plus minimálne 3 mld. EUR cielených ESF investícií
v rámci OP. Predpokladaná dodatočná alokácia pre SR bola v sledovanom období
medzi 53 mil. EUR a 80 mil. EUR. Väčšina ČŠ zdôraznila politickú prioritu začať
s implementáciou tejto dôležitej iniciatívy od 01. 01. 2014 a požiadala o jasnú
zmienku v kompromisnom texte.
D. Strategická diskusia – v rokoch 2017 a 2019 predloží Komisia strategickú správu
o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch (ďalej len „EŠIF“), na základe
ktorej bude Rada EÚ diskutovať o príspevku týchto fondov k stratégii Európa 2020.
E. Zdroje pre politiku súdržnosti, vrátane prílohy III s konkrétnymi kritériami
a metodológiou (obdoba prílohy II nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006) – ide
o premietnutie odsekov 33 až 53 zo záverov Európskej rady k BVFR s technickými
spresneniami.
F. Prehodnotenie alokácie ČŠ pre politiku súdržnosti – v roku 2017 prehodnotí
Komisia celkovú alokáciu pre ČŠ (v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť)
berúc do úvahy prípadný rozdiel medzi kumulovaným národným HDP na roky
2014 - 2015 a odhadovaným kumulovaným národným HDP 2014 - 2015 pri určovaní
alokácie v roku 2013. V prípade rozdielu +/- 5 % budú alokácie upravené, maximálne
však do výšky 4 mld. EUR.
G. Prehodnotenie oprávnenosti ČŠ pre Kohézny fond EÚ – v roku 2017 prehodnotí
Komisia oprávnenosť ČŠ pre Kohézny fond, v prípade, že nominálny HNP prekročí
90 % priemeru EÚ-27, zníži sa alokácia Kohézneho fondu pre daný ČŠ na prechodnej
a špecifickej báze.
Uvedené body F a G sú priamo prepojené na nariadenie k BVFR a môžu byť ešte predmetom
ďalších úprav.

6. Negociačný blok: Návrhy kompromisných textov v nadväznosti na výsledky trialógov
s Európskym parlamentom
Uvedenému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 19. 02. 2013, 08. 03. 2013,
14. 05. 2013, 31. 05. 2013, 14. 06. 2013 a 20. 06. 2013.
Cieľom zasadnutia SAWP k uvedenému bloku bolo počas IE PRES uzavrieť negociácie
k návrhom kompromisných textov ako mandátu Rady EÚ pre neformálne trialógy s EP
k negociačným blokom v rámci legislatívneho balíka pre politiku súdržnosti na programové
obdobie 2014 – 2020 a predložiť na rokovanie COREPER-u II návrh na odsúhlasenie
predbežných výsledkov negociácií s EP v nasledovných blokoch:
A. Územný rozvoj v návrhu všeobecného nariadenia EÚ; Spoločný strategický
rámec; Články 7 až 9 návrhu nariadenia k EFRR k mestskému rozvoju a návrh
nariadenia k EÚS - vybrané články – SR súhlasí s navrhovanými kompromisnými
textami v nadväznosti na trialógy s EP, vzniesla však pripomienku k potrebe
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zosúladenia prílohy k Spoločnému strategickému rámcu so všeobecným čiastkovým
prístupom k špecifickému programu Horizont 2020, kde príloha k Spoločnému
strategickému rámcu špecifikuje oprávnenosť regiónov na využívanie nástrojov
„twinning“1 a „ERA chairs“2 len pre menej rozvinuté regióny (čo by vylúčilo
Bratislavský samosprávny kraj), pričom samotné nariadenie k Horizontu 2020 takéto
obmedzenie neobsahuje.
B. Monitorovanie a hodnotenie; oprávnenosť; informovanie a komunikácia –
z pohľadu SR neobsahujú negociačné bloky žiadne otvorené otázky a reflektujú
spoločné stanovisko V4, Slovinska a Chorvátska. Komisia vzniesla výhrady
k prerokovávaným blokom. V bloku monitorovanie a hodnotenie apelovala
na predkladanie finančných údajov štyrikrát ročne, v bloku oprávnenosť Komisia
upozornila na riziko odsúhlaseného riešenia pre zjednodušené vykazovanie
personálnych nákladov na úrovni priemeru EÚ, čo môže viesť k nadfinancovaniu
a kritike efektívnosti vynaložených výdavkov.
C. Zosúladenie návrhu nariadenia Európskeho fondu rybného a námorného
hospodárstva s návrhom všeobecného nariadenia k EŠIF – z pohľadu SR
neobsahuje negociačný blok žiadne otvorené otázky.
D. Veľké projekty; Technická pomoc; Projekty generujúce príjem; Riadenie
a kontrola; Texty návrhov nariadení pre EFRR, Kohézny fond, EÚS, EZÚS
a Tematická koncentrácia (vrátane novo navrhovaného kompromisu
k minimálnemu podielu ESF) – SR súhlasí s väčšinou navrhovaných
kompromisných textov s výnimkou návrhu k projektom generujúcim príjem.
Pri navrhovanom znení by bolo potrebné uplatňovať metodiku aj v oblasti štátnej
pomoci, čo sa doteraz neuplatňovalo. V praxi by to veľmi skomplikovalo prideľovanie
grantov pre malé a stredné podniky, resp. akékoľvek produktívne investície. ČŠ,
vo vzťahu k minimálnym podielom pre ESF, súhlasili s navrhovaným kompromisom.
Návrh kompromisného textu je potrebné vnímať v celkovom kontexte a zároveň je
dôležité zdôrazniť, že odďaľovanie dohody by vyústilo do menej vyhovujúceho
kompromisu (stupňujúci tlak Komisie na 25 % podiel ESF) a skomplikovalo by
prípravu PD. Návrh IE PRES je založený na nasledovných krokoch:
-

ako minimum ESF je určený podiel ESF na alokácii štrukturálnych fondov EÚ
v programovom období 2007 – 2013 pre daný ČŠ;

-

na základe miery zamestnanosti daného ČŠ v roku 2012 sa navýši minimálny
podiel ESF z prvého kroku;

1

Twinning – implementačný nástroj na budovanie inštitúcií verejnej správy formou vzájomnej spolupráce
medzi štátom poskytujúcim expertízu a know-how a prijímateľskou krajinou. Slúži na posilnenie
administratívnej kapacity nových ČŠ EÚ, kandidátskych krajín, potenciálne kandidátskych krajín, resp. tretích
krajín v úplnej alebo čiastočnej implementácii „acquis communautaire“ do národných legislatívnych štandardov.
2
ERA chairs (European Research Area chairs) - je nové opatrenie na preklenutie rozdielov v oblasti výskumu
a inovácií v Európe, umožňujúci voľný pohyb výskumných pracovníkov a šírenie znalostí a technológií. Tieto
dotácie sú určené na pomoc rozvoja kvality výskumu v ČŠ EÚ, asociovaných krajinách a regiónoch.
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-

je určený minimálny podiel ESF na alokácii štrukturálnych fondov na úrovni EÚ
vo výške 23,1 %.

Oproti predchádzajúcemu návrhu sa znížil základ výpočtu podielu ESF na národnej úrovni
o transfer z ESF do Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Z tohto dôvodu bolo
potrebné upraviť výpočty podielov ESF na národnej úrovni, pre SR je to podiel ESF 20,9 %
z alokácie štrukturálnych fondov EÚ podľa navrhovanej metodológie.
Pre SR je dosiahnutý kompromis k minimálnym podielom ESF za daných okolností
priaznivý. Dohoda k minimálnym podielom ESF je nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie
dohody s EP k tematickej koncentrácii.
IE PRES zdôraznilo, že v prípade určenia minimálnych podielov ESF ide o jednu z najťažších
otázok v trialógoch s EP. V prípade nesúhlasu s navrhovaným kompromisom je možný už len
návrat k predchádzajúcemu variantu, a to podiel ESF na úrovni 23,5 % so zarátaním Fondu
európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.
Ostatné témy, ktorými sa SAWP zaoberala na svojich zasadnutiach mimo diskusie
k uvedeným negociačným blokom:
 prezentácia programu Komisie – delegované a implementačné akty;
 prezentácia Komisie – zmenený a doplnený návrh všeobecného nariadenia EÚ
(dokument 8946/13);
 prezentácia Dvora audítorov k špeciálnym správam 20 a 21/2012;
 návrh Komisie na zmenu nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a Kohéznom fonde a ktorým sa ruší nariadenie
(ES) č. 1260/1999.
1.1.3 Stretnutia zástupcov krajín V4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2013
SR s cieľom posilniť svoju negociačnú pozíciu intenzívne spolupracovala s krajinami V4.
Počas poľského predsedníctva vo V4 sa stretnutia uskutočňovali v rozšírenom formáte
o Slovinsko a Chorvátsko. Cieľom stretnutí bola koordinácia pozícií týchto krajín, ktorá
vyústila do prípravy návrhov spoločných stanovísk krajín V4, Slovinska a Chorvátska.
Operatívnu spoluprácu týchto krajín je možné hodnotiť pozitívne, vzhľadom na vysokú
úspešnosť presadzovania spoločných návrhov do výsledných kompromisných textov
IE PRES.
V sledovanom období sa uskutočnili nasledovné pracovné stretnutia zástupcov krajín
V4, Slovinska a Chorvátska k politike súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 – 2020:
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1.1.3.1 Expertné stretnutie k budúcnosti politiky súdržnosti krajín V4, Slovinska
a Chorvátska
V dňoch 28. 02. – 01. 03. 2013 sa vo Varšave uskutočnilo expertné stretnutie zástupcov krajín
V4, Slovinska a Chorvátska, ktoré bolo zamerané na prípravu politiky súdržnosti
na programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom stretnutia bola diskusia k procesu prípravy PD,
k záverom Rady EÚ vo vzťahu k BVFR, novým pravidlám kontroly štátnej pomoci, reakcia
krajín V4, Slovinska a Chorvátska k pozičným dokumentom Komisie na vypracovanie PD
a OP na roky 2014 – 2020 (ďalej len „pozičný dokument Komisie“). Ďalej bola predmetom
diskusie príprava ex ante hodnotenia PD a OP, zahrnutie ďalších partnerov do prípravy
programového obdobia 2014 – 2020, ex ante kondicionality (ďalej len „EAK“), ako
aj regionálne a miestne aspekty.
Na stretnutí boli prezentované výsledky dotazníka, ktorý bol zaslaný všetkým zúčastneným
krajinám. Z výstupov jednotlivých krajín je zrejmé, že existujú odlišné pohľady týchto krajín
a Komisie.
Uvedené
krajiny identifikovali
spoločné
priority,
ktorými
sú:
konkurencieschopnosť, životné prostredie a verejná správa. Súčasťou dotazníka bola aj
informácia o stave príprav PD v krajinách V4, Slovinska a Chorvátska. Celkový proces
príprav programového obdobia 2014 – 2020 je porovnateľný vo všetkých týchto krajinách.

1.1.3.2 Expertné stretnutie krajín V4, Slovinska a Chorvátska k politike súdržnosti EÚ
2014 – 2020
V dňoch 22. - 24. 05. 2013 sa v Slovinsku uskutočnilo v poradí druhé stretnutie zástupcov
krajín V4, Slovinska a Chorvátska. Stretnutie nadviazalo na predchádzajúce expertné
stretnutie z konca februára 2013 a bolo venované bližšej diskusii k realizácii ex ante
hodnotenia PD a OP, zapájaniu partnerov do prípravy PD, obsahu výkonnostného rámca,
rozsahu a typom finančných nástrojov (ako možné oblasti podpory krajiny identifikovali
podporu napr. MSP, zamestnanosti, energetickej účinnosti atď.), využitiu nástrojov územného
rozvoja v integrovaných projektoch. Taktiež bol prezentovaný stručný prehľad OP súčasného
programového obdobia 2007 – 2013, ktoré podliehajú pozastaveniu platieb v rámci
dotknutých krajín.
Ďalej sa stretnutie venovalo prezentácii procesu prípravy PD a OP v jednotlivých krajinách.
Témou diskusie bola tiež tematická koncentrácia, špecifické otázky v rámci
EAK a výkonnostná rezerva. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o priebehu negociačných
procesov medzi jednotlivými ČŠ a Komisiou, ako aj hodnotenie dosiahnutých výsledkov
v rámci negociácií. Taktiež bolo prezentované vyhodnotenie dotazníka k súčasnému stavu
rozpracovania a prípravy PD a OP na programové obdobie 2014 – 2020 krajín V4, Slovinska
a Chorvátska. Krajiny V4, Slovinsko a Chorvátsko predpokladajú neformálne predloženie PD
Komisii koncom júna 2013 a oficiálne koncom roka 2013. Väčšina krajín plánuje neformálne
predkladanie OP Komisii v rozmedzí jún 2013 až september 2013, oficiálne začiatkom roka
2014 (SR a Česká republika už koncom roka 2013).
Od 01. 07. 2013 preberá predsedníctvo vo V4 Maďarsko. V závere stretnutia Maďarsko
predstavilo predbežný harmonogram niektorých pripravovaných stretnutí v rámci
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predsedníctva V4 (02. - 03. 07. 2013 – výskum a programovanie; 17. - 18. 07. 2013 –
workshopy; september - strategické plánovanie; október - implementačné a delegované
akty).

1.1.3.3 Záverečné stretnutie krajín V4 počas poľského predsedníctva na úrovni
generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ
Záverečné stretnutie krajín V4 počas poľského predsedníctva sa uskutočnilo v dňoch
27. – 28. 06. 2013 vo Varšave. Na uvedenom stretnutí bol prezentovaný súhrn aktivít, ktoré
boli organizované počas poľského predsedníctva vo V4. Všetky zúčastnené krajiny sa zhodli
na dobre fungujúcej spolupráci V4 v rámci SAWP. Taktiež bola deklarovaná ochota
pokračovať pri niektorých témach aj v rozšírenom formáte stretnutí, t. j. krajiny V4,
Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko.
Ďalej sa stretnutie venovalo prezentácii aktuálneho stavu vyjednávania legislatívy EÚ
v oblasti politiky súdržnosti a procesu negociácií k PD a OP. Boli zdôraznené najmä výsledky
spoločnej deklarácie krajín V4 a Slovinska k legislatívnym návrhom Komisie, ktorá bola
prijatá príslušnými ministrami dňa 12. 10. 2012. Medzi hlavné pozmeňovacie návrhy, ktoré sa
premietli do textu návrhu nariadení EÚ s podporou ďalších ČŠ patrilo, napr. zachovanie
oprávnenosti DPH, zachovanie existujúcich pomerov spolufinancovania pre menej rozvinuté
regióny, získanie väčšej flexibility pre implementáciu (pravidlo n+3 pre celú dobu
implementácie), umožnenie fázovania veľkých projektov cez dve programové obdobia a pod.
Na záver boli zúčastnené krajiny informované o prioritách litovského predsedníctva v Rade
EÚ v oblastiach, ktoré by mali byť uzavreté v rámci negociácií k novej legislatíve politiky
súdržnosti (EAK, finančné nástroje, finančné riadenie, pravidlá ESF). Medzi politicky
významné oblasti patria hlavne makroekonomické EAK, výkonnostná rezerva a otázky
vzťahujúce sa k BVFR.

1.1.3.4 Medzinárodný seminár „Posilnenie územného prístupu“
Cieľom medzinárodného semináru usporiadaného Ministerstvom regionálneho rozvoja
Poľskej republiky dňa 27. 03. 2013 vo Varšave bola výmena osvedčených postupov v oblasti
plánovania a riadenia v rámci funkčných oblastí a územný prístup v programoch politiky
súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020.
Seminára sa zúčastnili zástupcovia Komisie, zástupcovia národnej úrovne jednotlivých ČŠ
a zástupcovia miestnej úrovne krajín V4, Bulharska, Rumunska, Nemecka a Fínska, ako aj
zástupcovia vedeckých a odborných inštitúcií, ktoré podporujú integrovaný územný prístup.
Uvedený seminár poskytol priestor na prezentáciu príkladov funkčného prístupu
k strategickému plánovaniu, vrátane cezhraničných oblastí, ako aj zdieľanie osvedčených
postupov v oblasti EÚS. Predmetom seminára bola aj prezentácia príkladov monitorovania
vo funkčných oblastiach, ako aj možností vykonávania územného prístupu a funkčného
plánovania v rámci politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 – 2020.
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Jedným z cieľov poľského predsedníctva vo V4 bolo vytvoriť dialóg k úlohe regiónov
v meniacej sa EÚ, rovnako ako budovanie silnej spolupráce medzi krajinami V4. Územná
súdržnosť sa v posledných rokoch, ako aj v procese prípravy programového obdobia
2014 – 2020, stala dôležitým aspektom politiky súdržnosti EÚ. Myšlienky tohto aspektu
zahŕňajú: viacúrovňové riadenie a identifikáciu rozvojových potrieb daného územia
na základe jeho špecifických charakteristík. Tento prístup sa prejavuje aj v ustanovení nových
nástrojov politiky súdržnosti EÚ, ako sú integrované územné investície, komunitne vedený
miestny rozvoj a udržateľný mestský rozvoj.

1.1.4 Rada pre všeobecné záležitosti (GAC)
Okrem stretnutí a rokovaní k politike súdržnosti EÚ po roku 2013 na úrovni pracovných
skupín (RKS, SAWP, neformálne stretnutia v rámci IE PRES a V4) sa uskutočňujú
aj významné podujatia na najvyššej politickej úrovni.
V sledovanom období Rada pre všeobecné záležitosti (GAC) k problematike politiky
súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 – 2020 nezasadala.
1.1.5 Ostatné stretnutia
Okrem uvedených stretnutí a zasadnutí sa v období od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013
uskutočnilo viacero stretnutí a podujatí, a to napr.:
 Neformálne konzultácie so zástupcami Komisie k príprave technických negociácií
k PD SR a OP na roky 2014 – 2020 (11. 01. 2013, Belgické kráľovstvo);
 Ad hoc expertné stretnutie k návrhu usmernenia na prípravu PD a OP (14. 01. 2013,
Belgické kráľovstvo);
 7. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (15. 01. 2013, Rakúsko);
 Česko-slovenský pracovný seminár „Úloha miest a obcí v programoch Spoločného
strategického rámca 2014 - 2020” (21. - 22. 01. 2013, Česká republika);
 1. zasadnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom pre EŠIF
2014 – 2020: Európsky kódex pre partnerstvo (25. 01. 2013, Belgické kráľovstvo);
 4. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská Republika – Česká Republika 2014 - 2020 (31. 01. 2013, Česká republika);
 8. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (19. 02. 2013, SR);
 3. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 (28. 02. 2013, SR);
 Ad hoc stretnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom
pre EŠIF 2014 – 2020: Usmernenia k príprave PD na roky 2014 – 2020, OP pre cieľ
Investovanie do rastu a zamestnanosti a OP pre cieľ EÚS (01. 03. 2013, Belgické
kráľovstvo);
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 Ad hoc stretnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom
pre EŠIF 2014 – 2020: Usmernenia k EAK a integrovaným nástrojom územného
rozvoja (06. 03. 2013, Belgické kráľovstvo);
 2. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarsko - Slovenská republika 2014 – 2020 (07. 03. 2013, Maďarsko);
 Štrukturálne fondy pre cestovný ruch v ďalšom programovom období 2014 – 2020
(12. 03. 2013, SR);
 Neformálny dialóg: Príprava programov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce
2014 – 2020 (14. 03. 2013, Rakúsko);
 5. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská Republika – Česká Republika 2014 - 2020 (15. 03. 2013, SR);
 9. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (19. 03. 2013, SR);
 2. stretnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom pre EŠIF
2014 - 2020: Kategorizačný systém a sledovanie zmien klímy (I) (21. 03. 2013,
Belgické kráľovstvo);
 Zasadnutie pracovnej skupiny k príprave implementačných aktov pre cezhraničné
programy Európskeho nástroja susedstva (21. 03. 2013, Belgické kráľovstvo);
 3. stretnutie expertnej pracovnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom
pre EŠIF 2014 – 2020: Veľké projekty (25. 03. 2013, Belgické kráľovstvo);
 4. stretnutie expertnej pracovnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom
pre EŠIF 2014 – 2020: Podávanie správ a monitorovanie (I) (08. 04. 2013, Belgické
kráľovstvo);
 5. stretnutie expertnej pracovnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom
pre EŠIF 2014 – 2020: Pravidlá oprávnenosti pre EÚS, e-súdržnosť (15. 04. 2013,
Belgické kráľovstvo);
 4. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 (18. - 19. 04. 2013, SR);
 Výročná konferencia k programom EÚS na roky 2014 – 2020 (22. 04. 2013, Belgické
kráľovstvo);
 56. zasadnutie výboru pre koordináciu fondov a technické stretnutie k podávaniu správ
k nástrojom finančného inžinierstva (24. 04. 2013, Belgické kráľovstvo);
 10. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (13. 05. 2013, Rakúsko);
 6. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská Republika – Česká Republika 2014 - 2020 (16. 05. 2013, Česká republika);
 2. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce ENI
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020 (23. 05. 2013, SR);
 6. stretnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom pre EŠIF
2014 – 2020: Usmernenia k príprave PD na roky 2014 – 2020, OP pre cieľ
Investovanie do rastu a zamestnanosti a OP pre cieľ EÚS (24. 05. 2013, Belgické
kráľovstvo);
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 7. stretnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom pre EŠIF
2014 – 2020: Kategorizačný systém a sledovanie zmien klímy (II) (30. 05. 2013,
Belgické kráľovstvo);
 5. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020 (04. - 05. 06. 2013, Poľská republika);
 8. stretnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom pre EŠIF
2014 – 2020: Pravidlá oprávnenosti pre EÚS, e-súdržnosť (10. 06. 2013, Belgické
kráľovstvo);
 9. zasadnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom pre EŠIF
2014 – 2020: Finančné nástroje (17. 06. 2013, Belgické kráľovstvo);
 7. zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská Republika – Česká Republika 2014 - 2020 (20. 06. 2013, SR);
 10. stretnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom pre EŠIF
2014 – 2020: Európsky kódex pre partnerstvo, informovanosť a publicita (21. 06.
2013, Belgické kráľovstvo);
 11. stretnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom pre EŠIF
2014 – 2020: Operácie generujúce príjmy, Veľké projekty (II) (25. 06. 2013, Belgické
kráľovstvo);
 12. stretnutie expertnej skupiny k delegovaným a implementačným aktom pre EŠIF
2014 – 2020: Podávanie správ a monitorovanie (II) (28. 06. 2013, Belgické
kráľovstvo).
Výstupy z uvedených stretnutí a podujatí prispeli k formulácii záverov, ktoré boli využívané
v rámci diskusie o budúcej podobe implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ,
ako aj v prebiehajúcom procese negociácie k návrhom legislatívnych predpisov EÚ pre túto
politiku.

2. Príprava návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020
2.1 Strategický prístup v návrhoch legislatívy EÚ pre politiku súdržnosti EÚ
na programové obdobie 2014 – 2020
Komisia na základe návrhu kompromisných textov legislatívy EÚ (z 19. 12. 2012) vydala
prvú verziu usmernenia k obsahu PD dňa 21. 12. 2012. Pozičný dokument Komisie a následné
dialógy s Komisiou boli východiskami na vypracovanie tohto usmernenia z hľadiska jeho
obsahu, a to najmä vo vzťahu k stanoveniu priorít rozvojových potrieb, ako aj koncentrácie
podpory. V zmysle diskusií boli priebežne vydané aktualizované verzie uvedeného
usmernenia zo dňa 26. 02. 2013 a 21. 05. 2013. Paralelne, ako podporný materiál, Komisia
vypracovala aj usmernenie k obsahovej stránke OP, a to 07. 01. 2013, 26. 02. 2013 a aktuálne
znenie usmernenia zo dňa 21. 05. 2013.
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Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) na základe podkladov a dialógov s Komisiou
vypracoval pre budúce riadiace orgány SR usmernenie na prípravu OP/programov SR
a jednotný štatút pracovných skupín na ich prípravu. Usmernenie k príprave OP, ako aj
následné aktualizácie boli zaslané riadiacim orgánom a relevantným partnerom v dňoch
28. 02. 2013, 29. 04. 2013 a 12. 07. 2013. Z dôvodu očakávaných diskusií s Komisiou
k niektorým otvoreným blokom (napr. k výkonnostnému rámcu), budú jednotlivé usmernenia
priebežne aktualizované.
Zároveň CKO vypracovalo usmernenie k zapojeniu partnerov mimovládnych neziskových
organizácií do prípravy PD a OP SR na roky 2014 – 2020 a metodický pokyn k vykonaniu
ex ante hodnotení na programové obdobie 2014 – 2020.

2.2 Proces prípravy návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020
V rámci procesu prípravy návrhu PD SR bola v spolupráci s relevantnými partnermi
vykonaná analýza v oblasti rozvoja a potenciálu rastu SR, vzhľadom na tematické ciele
a priority definované v pozičnom dokumente Komisie. Pri spracovaní analýzy sa prihliadalo
na Národný program reforiem SR 2012, špecifické odporúčania Rady pre SR, legislatívne
a strategické dokumenty EÚ a SR a skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013.
Dňa 30. 04. 2013 bol návrh analytickej časti PD SR predložený na neoficiálne posúdenie
Komisii. V ďalšom kroku bola vypracovaná strategická časť a predbežná správa ex ante
hodnotenia PD SR. Čiastkové výstupy k analytickej a strategickej časti boli priamo
konzultované s relevantnými partnermi formou pracovných stretnutí k jednotlivým častiam
PD SR a tiež boli spracovávané podklady od jednotlivých riadiacich orgánov (v súvislosti
s paralelnou prípravou OP). Návrh analytickej časti bol prezentovaný na zasadnutí pracovnej
skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti. Prvý návrh PD SR bol predmetom rokovania
Rady vlády Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020.
Do procesu prípravy PD SR bola zapojená aj široká verejnosť prostredníctvom dotazníka
CKO, ktorého cieľom bolo zhromaždiť názory a príspevky verejnosti na aktuálne otázky
týkajúce sa využívania EŠIF v programovom období 2014 – 2020. Výstupy z dotazníka (napr.
výber tematických cieľov a investičných priorít, návrhy na zníženie administratívneho
zaťaženia atď.) boli využité pri spracovaní PD SR, ako aj pri príprave systému riadenia EŠIF
na roky 2014 - 2020.
Prvý návrh PD SR, vrátane ex ante hodnotenia, bol predložený na posúdenie Komisii dňa
28. 06. 2013. Súbežne bola zo strany CKO zabezpečovaná koordinácia plnenia
a vyhodnocovania plnenia EAK v podmienkach SR, a to v spolupráci s ich gestormi.
Stanovisko zo strany Komisie k prvému návrhu PD SR na roky 2014 – 2020 sa očakáva
začiatkom augusta 2013. Na jeseň 2013 bude po prijatí návrhu nariadení EÚ pre politiku
súdržnosti a ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ predložená Komisii konečná verzia PD
SR, spolu s hodnotením vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie.
Schválenie konečnej verzie PD SR Komisiou sa očakáva koncom roka 2013.
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2.2.1 Poradné orgány a pracovné skupiny k príprave návrhu Partnerskej dohody SR
Dôležité rozhodnutia na národnej úrovni sú uskutočňované v rámci Rady vlády Slovenskej
republiky pre Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020 (ďalej len „Rada vlády SR“),
ako koordinačného, poradného a iniciatívneho orgánu vlády SR.
Rada vlády SR zasadala dňa 11. 03. 2013. Jedným z hlavných bodov programu bol materiál
„Informácia o priebehu technických konzultácií a o príprave Partnerskej dohody a operačných
programov na roky 2014 – 2020“ a materiál „Návrh štruktúry operačných programov
pre viacročný finančný rámec fondu spoločného strategického rámca na roky 2014 – 2020“.
Svojím uznesením č. 4/2013 schválila Rada vlády SR materiál týkajúci sa návrhu štruktúry
OP, vrátane dodatkov a pripomienok, ktoré boli vznesené priamo na rokovaní Rady vlády SR,
ako aj uznesenie, ktorým vyzýva poslancov SR v EP, aby podporili návrh BVFR
odsúhlaseného na summite EÚ v dňoch 07. - 08. 02. 2013.
Predmetom zasadania Rady vlády SR dňa 18. 06. 2013 bol prvý návrh PD SR a OP na roky
2014 – 2020, vrátane návrhu alokácií na jednotlivé OP. Rada vlády SR schválila zmenu
termínov úloh z druhého zasadnutia Rady vlády SR zo dňa 09. 11. 2012, a to „Predložiť
definitívny návrh Partnerskej dohody SR na programové obdobie 2014 - 2020 na rokovanie
vlády SR“ z 30. 06. 2013 na 31. 10. 2013 a „Predložiť Partnerskú dohodu SR a operačné
programy SR na proces formálneho schvaľovania Európskou komisiou“ z 31. 07. 2013 na
30. 11. 2013. Zároveň uložila podpredsedovi vlády pre investície prerokovať zásadné
pripomienky VÚC, ZMOS, orgánov štátnej správy a ostatných sociálnych partnerov k prvému
návrhu PD SR a zapracovať do tohto návrhu čo najpružnejšiu aplikáciu pravidiel flexibility,
v záujme úspešnej realizácie Stratégie inteligentnej špecializácie SR do roku 2020. Takto
upravený dokument bolo potrebné zaslať Komisii do 30. 06. 2013. Rada vlády SR taktiež
uložila podpredsedovi vlády pre investície doriešiť mechanizmus implementácie IROP, a to
v termíne do 30. 09. 2013.
Koordinačným, poradným a iniciatívnym orgánom ministra dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR (do konca marca 2013) bol Riadiaci výbor pre koordináciu fondov EÚ, ktorý sa
podieľal aj na príprave hlavných legislatívnych, strategických, koncepčných a programových
dokumentov pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2013 na úrovni SR.
Predmetom zasadnutia Riadiaceho výboru pre koordináciu fondov EÚ dňa 22. 01. 2013 bolo
poskytnutie informácie o stave prípravy PD SR, príprave a postupe neformálnych negociácií
so zástupcami Komisie k prioritám financovania v súlade s pozičným dokumentom Komisie,
ako aj informácie o vydaní návrhu usmernenia Komisie k príprave PD a OP.
Za účelom prípravy PD SR bola zriadená pracovná skupina „Partnerstvo pre politiku
súdržnosti“, ktorá pozostáva zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej
a miestnej samosprávy, akademickej sféry, profesijných združení a mimovládnych a iných
organizácií.
Zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 17. 05. 2013. Predmetom uvedeného
zasadnutia bola prezentácia návrhu analytickej časti PD SR 2014 – 2020 a vyhodnotenie
dotazníka k príprave programového obdobia 2014 – 2020, ktorý bol zverejnený na webovej
stránke CKO (www.nsrr.sk). Cieľom dotazníka bolo zhromaždiť názory a príspevky
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verejnosti na aktuálne otázky týkajúce sa využívania EŠIF v programovom období
2014 – 2020. Taktiež boli členovia pracovnej skupiny informovaní o aktuálnom stave
negociácií k návrhom legislatívy EÚ pre politiku súdržnosti na programové obdobie
2014 – 2020 a BVFR.

2.2.2 Neformálne technické negociácie so zástupcami Komisie
Dňom 25. 01. 2013 sa začali úvodným stretnutím so zástupcami Komisie neformálne
vyjednávania k príprave PD SR a OP na roky 2014 – 2020. Ďalšie stretnutia sa týkali priorít
financovania tak, ako ich Komisia identifikovala v pozičnom dokumente Komisie vo väzbe
na prípravu OP. V tejto fáze procesu vyjednávania so zástupcami Komisie bolo kľúčové
obhájiť strategický prístup na realizovanie priorít financovania zvolený na národnej úrovni.
Pred každým stretnutím so zástupcami Komisie sa na národnej úrovni uskutočnilo prípravné
stretnutie s relevantnými partnermi, ktorí sa podieľali aj na príprave podkladových materiálov
na tieto stretnutia. V súvislosti technickými negociáciami s Komisiou k príprave PD SR sa
zároveň uskutočnili aj bilaterálne rokovania jednotlivých budúcich riadiacich orgánov
so zástupcami Komisie za účelom lepšieho vyjasnenia pozícií pri príprave budúcich OP.
Úvodné stretnutie
Dňa 25. 01. 2013 sa v Bruseli uskutočnilo prvé stretnutie v rámci tzv. technických negociácií
so zástupcami Komisie k príprave PD SR na roky 2014 – 2020. Gestorom úvodného stretnutia
bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s CKO. Cieľom
stretnutia bola úvodná diskusia k procesu prípravy PD SR, procesu technických
negociácií, návrhu indikatívnych priorít pre financovanie v SR na roky 2014 - 2020, reakcii
SR k pozičnému dokumentu Komisie pre SR, uplatňovaniu princípu partnerstva, EAK
a regionálnym a miestnym aspektom (vrátane otázky Bratislavského kraja). Komisia
prezentovala nové nástroje integrovaného rozvoja, ktoré je možné využiť v programovom
období 2014 – 2020, a to integrované územné investície a komunitne vedený miestny rozvoj.
Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
Dňa 20. 02. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo druhé stretnutie v rámci tzv. technických
negociácií so zástupcami Komisie k príprave PD SR. Gestorom uvedenej priority
financovania bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“).
Predmetom stretnutia bola podrobnejšia diskusia k priorite pre financovanie „Rozvoj
ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce“, ktorá pokrýva oblasť zamestnanosti,
vzdelávania a sociálnej inklúzie. Komisia zdôraznila potrebu sústrediť sa na obmedzený počet
najefektívnejších opatrení v rámci tejto oblasti.
Moderná a profesionálna verejná správa
Dňa 21. 02. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo tretie stretnutie v rámci tzv. technických
negociácií so zástupcami Komisie k príprave PD SR. Gestorom uvedenej priority
financovania bolo Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV SR“). Predmetom stretnutia bola
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podrobnejšia diskusia k priorite pre financovanie „Moderná a profesionálna verejná správa“,
ktorá pokrýva oblasť verejnej správy a e-Governmentu. Komisia zdôraznila, že v oblasti
informačných a komunikačných technológií a e-Governmentu bude potrebné identifikovať
prioritné projekty s najväčšou EÚ pridanou hodnotou vzhľadom na obmedzené množstvo
zdrojov.
Územné aspekty PD SR
Dňa 14. 03. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo štvrté stretnutie v rámci tzv. technických
negociácií so zástupcami Komisie k príprave PD SR, ktoré bolo iniciované zo strany SR,
za účasti zástupcov VÚC a ZMOS. Gestorom uvedenej problematiky bolo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“). Predmetom stretnutia boli
územné aspekty PD SR (t. j. pretrvávajúce regionálne rozdiely, rozdiely medzi mestskými
a vidieckymi oblasťami, príprava integrovaného regionálneho OP, vzťahy a deliace línie
medzi jednotlivými OP, pozícia Bratislavského kraja v rámci PD SR a OP, prezentácia
nových nástrojov pre vykonávanie strategického prístupu k územnému rozvoju, a to
komunitne vedeného miestneho rozvoja a integrovaných územných investícií), s výnimkou
prípravy OP pre cieľ EÚS. Komisia vyzvala SR na výrazné posilnenie integrovaného
prístupu, čo je možné dosiahnuť len efektívnou spoluprácou medzi inštitúciami.
Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
Dňa 21. 03. 2013 sa v Bruseli uskutočnilo piate stretnutie v rámci tzv. technických negociácií
so zástupcami Komisie k príprave PD SR. Gestorom uvedenej priority financovania bolo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“). Predmetom
stretnutia bola podrobnejšia diskusia k priorite financovania „Podnikateľské prostredie
priaznivé pre inovácie“, ktorá pokrýva oblasti ako sú výskum, vývoj a inovácie, zvyšovanie
konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, vrátane poľnohospodárstva a rybného
hospodárstva a digitálna agenda. Komisia poukázala na dôležitosť kombinácie všetkých EŠIF
pri podpore vidieckych oblastí. Ďalej zdôraznila, že podpora miestnej infraštruktúry musí byť
naviazaná buď na ekonomický rozvoj, alebo ako súčasť integrovaných miestnych stratégií.
Efektívne a účinné využívanie prírodných zdrojov
Dňa 17. 04. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo šieste stretnutie v rámci tzv. technických
negociácií so zástupcami Komisie k príprave PD SR. Gestorom uvedenej priority
financovania bolo Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“). Predmetom
stretnutia bola priorita financovania „Efektívne a účinné využívanie prírodných zdrojov“.
Komisia vo všeobecnosti zdôraznila potrebu posilnenia koncentrácie zdrojov, pričom je
potrebné predísť ich rozdrobeniu, minimalizovať počet investičných priorít a maximalizovať
dopad EŠIF.
Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
Dňa 16. 05. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo siedme stretnutie v rámci tzv. technických
negociácií so zástupcami Komisie k príprave PD SR. Gestorom uvedenej priority
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financovania bolo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len
„MDVRR SR“). Predmetom stretnutia bola priorita financovania „Infraštruktúra
pre hospodársky rast a zamestnanosť“. Komisia zdôraznila potrebu tematickej koncentrácie
pre všetky módy dopravy a ocenila zaradenie vodnej dopravy medzi priority SR (aj v zmysle
príspevku k Dunajskej stratégii). Taktiež vo všeobecnosti ocenila ciele národnej stratégie pre
infraštruktúru prístupových sietí novej generácie, ktorá synergicky prepája problematiku
zavádzania širokopásmových sietí a Digitálnej agendy pre Európu. Komisia opätovne
zdôraznila, že zdravotnícku infraštruktúru považuje za "negatívnu prioritu".
Dodatočné stretnutie k otvoreným otázkam
Dňa 12. 06. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo ôsme stretnutie v rámci tzv. technických
negociácií so zástupcami Komisie k príprave PD SR. Gestorom stretnutia bol Úrad vlády SR.
Predmetom stretnutia boli témy horizontálneho charakteru, ktorými sú systém riadenia
a koordinácie EŠIF, využívanie technickej pomoci, administratívne kapacity, všeobecné EAK,
synergie medzi programami EÚS a hlavnými programami a tiež zhrnutie z doterajších
technických negociácií. Komisia ocenila spoluprácu so SR pri príprave programového
obdobia 2014 - 2020 a priebeh uskutočnených technických negociácií. Ďalej ocenila nižší
počet navrhovaných OP na programové obdobie 2014 – 2020 v SR, a to nielen z pohľadu
zníženia administratívnej náročnosti, ale aj z pohľadu integrovaného prístupu.
2.3 Príprava návrhu operačných programov SR na programové obdobie 2014 - 2020
V súvislosti s prípravou OP na roky 2014 - 2020 bol dňa 20. 03. 2013 uznesením vlády SR
č. 139/2013 schválený materiál „Návrh štruktúry operačných programov financovaných
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020“.
Architektúra OP, určenie riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi
orgánmi vychádza z neoficiálnych konzultácií s Komisiou a z predbežných analýz, ktoré boli
spracovávané v priebehu prípravy PD SR.
Tabuľka: Návrh počtu a štruktúry OP na využívanie EŠIF 2014 - 2020
P.
č.
1.
2.
3.

Operačné programy

4.

Kvalita
životného
prostredia
(KŽP)
Integrovaný ROP (IROP)
Efektívna verejná správa (EVS)
Technická pomoc (TP)
Rozvoj vidieka
Rybné hospodárstvo
Európska územná spolupráca
INTERACT, URBACT

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Výskum a inovácie (VaI)
Integrovaná infraštruktúra (II)
Ľudské zdroje (ĽZ)

Riadiaci orgán
MŠVVŠ SR
MDVRR SR
MPSVR SR
MŽP SR
MPRV SR
MV SR
ÚV SR
MPRV SR
MPRV SR
zatiaľ nie je určené
zatiaľ nie je určené

Sprostredkovateľský orgán
pod riadiacim orgánom
MH SR
MF SR
MV SR, MZ SR,
MŠVVŠ SR
MDVRR SR, MH SR,
MV SR
MK SR, 8 VÚC
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Na základe vydaných usmernení CKO k príprave OP zriadili budúce riadiace orgány
pracovné skupiny na prípravu OP 2014 – 2020 a v zmysle úlohy B.1 uznesenia vlády SR
č. 139/2013 predložili do 30. 04. 2013 CKO ich prvý návrh. Termín na vypracovanie
a predloženie výsledného návrhu OP bol v zmysle uvedeného uznesenia stanovený na 30. 06.
2013. K uvedenému termínu všetky budúce riadiace orgány zaslali aktualizovaný návrh
svojich OP.

2.4 Vyhodnotenie plnenia EAK
Plnenie EAK sa uskutočňuje v zmysle uznesenia vlády SR č. 305/2012 a uznesenia vlády SR
č. 120/2013. Pôvodný termín splnenia EAK stanovený uznesením vlády č. 305/2012 na 30.
06. 2013 bol zmenený na 30. 04. 2013. Po tomto termíne sa vyhodnocovanie plnenia EAK
uskutočňuje pravidelne v dvojmesačných intervaloch. Gestori, ktorých EAK neboli splnené
v termíne do 30. 04. 2013, mali povinnosť vypracovať akčný plán ich splnenia. Zároveň bolo
MF SR uznesením č. 120/2013 poverené zabezpečením koordinácie a metodickým riadením
všeobecnej EAK štátna pomoc. Taktiež bolo MV SR ustanovené ako spolugestor za splnenie
EAK č. 5.1. Predchádzanie rizikám a riadenie rizika.
EAK predstavujú súbor podmienok, ktorých splnenie je nevyhnutné na plynulé čerpanie EŠIF
v programovom období 2014 - 2020. Pri nesplnených EAK k uvedenému termínu vypracovali
príslušní gestori akčné plány, ktoré obsahujú opis aktivít potrebných pre splnenie EAK,
zodpovedné orgány a harmonogram pre vykonanie týchto aktivít (v zmysle usmernenia
Komisie k EAK pre EŠIF zo dňa 01. 03. 2013). Vyhodnotenie splnenia EAK, ako aj akčné
plány sú súčasťou PD SR. K dnešnému dňu sú EAK v rôznej fáze plnenia, väčšinou
v čiastočnom plnení. Stav plnenia EAK k termínu posledného vyhodnotenia, t. j. k 30. 06.
2013 je nasledovný:
-

splnené EAK (zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov;
energetická efektívnosť v budovách; vysokoúčinná kogenerácia; obnoviteľné zdroje
energie; iniciatíva „Small Business Act“- SBA; samostatná zárobková činnosť;
podnikanie a zakladanie podnikov; inštitúcie trhu práce; verejné obstarávanie)3;

-

EAK pred splnením (rast v oblasti digitálnych služieb, infraštruktúra prístupovej siete
novej generácie - NGA, cesty, železnice, vodné hospodárstvo, vyššie vzdelávanie);

-

priebežne nesplnené EAK (zdravotníctvo, efektívna verejná správa);

-

čiastočné plnenie (ostatné EAK).

3

Komisia zatiaľ potvrdila splnenie iba EAK v oblasti energetiky.
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Prehľad plnenia EAK:
1.1. Výskum a inovácie a 1.2. Existencia viacročného plánu pre rozpočtovanie a prioritizáciu
investícií
Predmetné EAK sa v súčasnosti plnia priebežne. Gestormi oboch EAK sú MŠVVŠ SR
a Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) . MŠVVŠ SR v spolupráci s MH SR
a ostatnými relevantnými sociálno-ekonomickými partnermi pripravuje národnú stratégiu
inteligentnej špecializácie. Prvý návrh bol k 30. 06. 2013 zaslaný expertom nominovaným
z Komisie. Hlavné pripomienky expertov sa týkajú dopracovania SWOT analýzy, ako aj
analýzy priorít a sledovania zvolených cieľov, ukazovateľov a zosúladenia stratégie
s prípravou OP Výskum a inovácie. Gestor prisľúbil zapracovanie zmien. Koncom augusta
má byť k dispozícii ďalšia verzia návrhu stratégie. Gestor postupuje v zmysle zostaveného
plánu pre splnenie oboch EAK.
2.1. Rast v oblasti digitálnych služieb a 2.2. Infraštruktúra prístupovej siete novej generácie
(NGA)
EAK je pred splnením. Gestor, ktorým je MF SR, deklaruje splnenie oboch EAK
prostredníctvom vypracovania strategického dokumentu, ktorý bol v máji konzultovaný aj
s Komisiou. Komisia však koncom júna 2013 predložila pripomienky, ktoré sa okrem iného
týkajú aj nastavenia ukazovateľov. Strategický dokument určuje stratégiu informatizácie
verejnej správy pre programové obdobie 2014 - 2020, pričom napĺňa ciele z pozičného
dokumentu Komisie a realizuje opatrenia Digitálnej agendy pre Európu. Dokument definuje
strategické ciele rozvoja e-Governmentu na Slovensku do roku 2020. Strategický dokument
predstavuje základné východisko pre prípravu OP Integrovaná infraštruktúra (prioritná os
Informatizácia spoločnosti). Vzhľadom na pokročilú fázu prípravy strategického dokumentu
nie je potrebné, aby gestor vypracoval akčný plán splnenia EAK. Finálna verzia strategického
dokumentu bude zaslaná Komisii po vypracovaní priebežného hodnotenia prioritnej osi 1
Operačného programu Informatizácia spoločnosti zo strany ÚV SR, ako riadiaceho orgánu
pre tento OP.
3.1. Boli uskutočnené konkrétne aktivity na podchytenie podpory podnikania s ohľadom
na iniciatívu „Small Business Act“ (SBA)
Gestor, ktorým je MH SR, deklaruje splnenie predmetnej EAK. MH SR vypracovalo „Návrh
opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia SR“. Hlavná časť opatrení bola navrhnutá
na základe aktualizovaných výstupov z I. a II. etapy projektu merania administratívneho
zaťaženia podnikania. Ich formovanie vyplynulo zo záverov diskusií s odbornou verejnosťou,
ústrednými orgánmi štátnej správy a subjektmi tretieho sektora v rámci prípravy správy
o podnikateľskom prostredí za rok 2010. Celkový počet 94 opatrení je rozdelený do troch
základných okruhov: prvý z nich tvoria krátkodobé opatrenia zamerané na zlepšenie
postavenia SR v rámci medzinárodných hodnotení; druhý obsahuje strednodobé opatrenia
vyplývajúce zo záväzkov SR voči EÚ v záujme znižovania administratívneho zaťaženia; tretí
sa týka opatrení navrhnutých na základe konzultácií s podnikateľskými zväzmi a združeniami.
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4.1. Boli uskutočnené aktivity na podporu nákladovo-efektívnych zlepšení energetickej
účinnosti konečného využitia energie a nákladovo efektívnych investícií do energetickej
efektívnosti pri stavbe alebo obnove budov
EAK je splnená, čo bolo potvrdené aj zo strany Komisie. Gestor, ktorým je MH SR,
zabezpečil transpozíciu článkov 3, 4, 5 a 11 smernice EP a Rady 2010/31/EÚ o energetickej
hospodárnosti budov zákonom č. 300/2012 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a vyhláškou č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodárnosti budov. V súvislosti s článkom 5 smernice EP a Rady 2010/31/EÚ zadalo
MDVRR SR štúdiu „Technické a ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení
zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“, ktorá má stanoviť požiadavky nákladovo
optimálnych úrovní energetickej hospodárnosti podľa rámca porovnávacej metodiky za SR.
Gestor zabezpečil vypracovanie výpočtu nákladovo optimálnych úrovní minimálnych
požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Všetky vstupné údaje a odhady použité
pri výpočte, výsledky výpočtov, údaje o referenčných budovách pre jednotlivé kategórie
budov s rozlíšením pre nové budovy a existujúce budovy, ktoré sa významne obnovujú, boli
spracované podľa požiadaviek príloh delegovaného aktu. Zároveň boli posúdené náklady
a výnosy pre zavedenie inteligentných meracích zariadení v oblasti plynárenstva
a elektroenergetiky, ktoré umožnia kontrolu a riadenie spotreby. Táto oblasť je riešená v § 42
a 77 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a predstavuje transpozíciu ustanovení smernice EP a Rady 2009/72/ES
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a smernice EP a Rady 2009/73/ES
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom. V oblasti tepla je povinnosť
inštalovať určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla stanovené v § 18 zákona
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ak sa nadpolovičná
väčšina všetkých konečných spotrebiteľov odoberajúcich teplo za odberným miestom
nedohodne na inom spôsobe rozpočítavania množstva dodaného tepla. Povinnosť inštalovať
priebehové meradlá pre teplo nie je zavedená z dôvodu, že takáto povinnosť by znamenala
neprimerané náklady pre koncového spotrebiteľa. Vzhľadom na systém regulácie cien tepla
pre domácnosti nie je zároveň inštalácia priebehových meradiel tepla odôvodnená.
4.2. Boli uskutočnené aktivity na podporu vysokoúčinnej kogenerácie tepla a elektriny
EAK je zo strany gestora, ktorým je MH SR, splnená, čo bolo potvrdené aj zo strany
Komisie. Podpora pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla je stanovená zákonom
č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby. Doplatkom je podporené len také množstvo elektriny, ktoré je vyrobené vysoko
účinnou kombinovanou výrobou a zodpovedá množstvu využiteľného tepla. V zmysle zákona
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ povolenia
na rozvod tepla povinný na zabezpečenie zmluvne dohodnutých dodávok tepla odoberať
za určenú alebo schválenú cenu teplo od držiteľa povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo
vyrába z obnoviteľných zdrojov energie, alebo v zariadení na kombinovanú výrobu tepla
a elektriny za podmienok ustanovených v § 21 uvedeného zákona.
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4.3. Boli uskutočnené aktivity na podporu výroby a distribúcie obnoviteľných zdrojov energie
Splnené. Transparentné podporné schémy sú zavedené zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Štandardné pravidlá znášania a zdieľania nákladov
na technické úpravy sú legislatívne upravené vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Národný
akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov v súlade s článkom 4 smernice EP a Rady
2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie bol schválený
uznesením vlády SR č. 677/2010 zo dňa 06. 10. 2010.
5.1. Predchádzanie rizikám a riadenie rizika: Existencia národných, alebo regionálnych
hodnotení rizík na účely riadenia katastrof s ohľadom na prispôsobovanie sa zmenám klímy
Plní sa čiastočne. V platnosti je zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, konkrétne § 12 až
§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov. Bola vypracovaná Analýza dostupných metód a postupov hodnotenia rizík, výber
vhodných postupov, modifikácia a prispôsobenie stanoveným cieľom, ako aj doplnenie
kvantifikátorov rizika. Tiež bola vypracovaná metodika hodnotenia vybraných rizík
na vnútroštátnej úrovni. Potrebné je ešte vypracovať stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy, ktorá je v súčasnosti v štádiu prípravy. Táto stratégia je hlavným
predpokladom plnenia EAK.
6.1 Sektor vôd
Plní sa čiastočne. EAK bola dosiaľ vyhodnocovaná ako splnená. V nadväznosti
na usmernenie Komisie k plneniu EAK bol identifikovaný čiastkovo nesplnený prvok plnenia
kritéria v rámci "princípu refundácie nákladov za vodné služby".
Princíp refundácie nákladov za všetky vodohospodárske služby je splnený s výnimkou
primeraného príspevku za službu spojenú s odberom vody na závlahy, ktorý je v štádiu
legislatívneho návrhu novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení a následnej
novely nariadenia vlády SR č. 755/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných
platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd (zmena
v nariadení vlády SR č. 367/2008 Z. z.). V rámci novely vodného zákona sú navrhnuté aj
ďalšie úpravy a sprísnenia úhrady nákladov za vodohospodárske služby v zmysle zavedenia
stimulačnej cenovej politiky podľa článku 9 Rámcovej smernice o vode, berúc do úvahy
princíp „užívateľ a znečisťovateľ platí“ (podľa návrhu opatrení vyplývajúcich z ekonomickej
analýzy Vodného plánu Slovenska – príloha 7.6); – t. j. v záujme zabezpečenia rovnosti
v platení platieb a poplatkov za vodohospodárske služby a s ohľadom na požiadavku
rámcovej smernice o vode, že každý, kto nakladá s vodou je povinný platiť za odbery vôd
a za vypúšťanie odpadových vôd, boli upravené príslušné ustanovenia navrhovaného zákona,
napr. spoplatňuje sa aj vypúšťanie geotermálnych vôd do povrchových vôd. Všetky
predmetné návrhy však ešte musia byť schválené v legislatívnom procese.
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Novela vodného zákona má pozitívny vplyv na všestrannú ochranu vôd, s dôrazom
na podzemné vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, má zabezpečiť zvýšenú
ochranu vodných zdrojov situovaných na území SR a stanovenie postupov pri využívaní vody
s ohľadom na jej strategický význam pre štát a verejný záujem s tým, že každá preprava alebo
prevod vody cez štátnu hranicu bude podliehať prísnej kontrole a bude podmienená
schválením vlády SR.
Je potrebné prepracovať akčný plán a zosúladiť kroky na splnenie EAK so smernicou
o vodách.
6.2 Sektor odpadového hospodárstva
Plní sa čiastočne. Predpoklad splnenia je po 30. 06. 2013. K termínu 30. 09. 2013
sa pripravuje sektorová správa, ktorá sa vypracúva za obdobie 2010, 2011 a 2012.
Vypracovanie správy je v súlade so smernicou EP a Rady 2008/98/ES o odpade. Na národnej
úrovni bol vypracovaný Plán odpadového hospodárstva SR. Doposiaľ sa nezačal
implementovať na regionálnej a miestnej úrovni. MŽP SR pripravuje „Program
predchádzania vzniku odpadov v SR do roku 2020“. Predmetný dokument sa predloží
na strategické posudzovanie (SEA) a následne na schválenie vláde SR do konca roka 2013.
Postupne sa realizujú opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti opätovného používania
a recyklácie. Taktiež bol novelizovaný zákon č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je do legislatívy SR
implementovaná smernica o odpade. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 01. 01. 2013. Podľa
Komisie, prijatie novelizácie uvedeného zákona nie je postačujúce. Ako vhodné na splnenie
tohto kritéria sa podľa Komisie javí využitie ekonomických nástrojov. V tejto súvislosti je
potrebné prepracovať akčný plán.
7.1. Cestná doprava a 7.2. Železničná doprava
EAK je pred splnením. Gestor, ktorým je MDVRR SR, pripravuje „Strategický plán rozvoja
dopravnej infraštruktúry do roku 2020“. Strategický plán predstavuje strategický dokument,
ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej
infraštruktúry a stanovujú priority rozvoja, opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Súčasťou
strategického plánu bude aj zoznam dopravných projektov na realizáciu do roku 2020.
Vypracovanie strategického plánu by malo byť ukončené do júna 2013. Jednotlivé sektorové
analýzy boli spracované k 30. 04. 2013. V decembri 2013 sa predpokladá schválenie
strategického plánu vládou SR.
8.1. Vytváranie a realizácia aktívnych politík trhu práce vo svetle usmernení politiky
zamestnanosti
Gestor, ktorým je MPSVR SR, deklaruje splnenie predmetnej EAK. Celoplošné rámce
aktívnej politiky trhu práce (APTP) sú zahrnuté v Národnom programe reforiem. APTP je
orientovaná na zlepšenie prístupu neaktívnych osôb k zamestnaniu, najmä na rizikové skupiny
mladých nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných, ako aj na zabezpečenie preventívnych
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opatrení na trhu práce. Zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vytvára predpoklady na zlepšenie
prístupu uchádzačov o zamestnanie k zamestnaniu a prináša zásadné zmeny v realizácii APTP
v oblasti služieb zamestnanosti. Novela zákona o službách zamestnanosti výrazne upravuje
a sprehľadňuje formálnu spoluprácu príslušných účastníkov APTP. Ide o zavedenie novej
pôsobnosti Výborov pre otázky zamestnanosti, ktoré budú zložené zo všetkých relevantných
zástupcov trhu práce, najmä bude prehodnotené zloženie zamestnávateľov a budú schvaľovať
priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako
aj analýzy a prognózy o vývoji trhu práce. V tomto zložení budú posudzovať žiadosti
právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevkov podľa zákona o službách
zamestnanosti, na ktoré nie je právny nárok.
8.2. Samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie podnikov
Gestor, ktorým je MH SR, deklaruje splnenie predmetnej EAK. Opatrenie na skrátenie času
na založenie obchodnej spoločnosti, ktoré bolo identifikované v požiadavke na skrátenie
lehoty pre registráciu, alebo odmietnutie zápisu, bolo naplnené skrátením lehoty z piatich
na dva pracovné dni. Uvedená právna úprava nadobudne účinnosť 01. 01. 2014. Rovnako
bolo zavedené aj opatrenie na zníženie nákladov na založenie obchodnej spoločnosti. Prijatím
zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý novelizoval zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní, sa lehota pri vydaní živnosti skrátila z piatich na tri dni a bola rozšírená
funkcionalita jednotných kontaktných miest. Jednotné kontaktné miesto umožňuje záujemcom
o podnikanie vykonať všetky potrebné úkony pre vydanie živnostenského oprávnenia, resp.
úkony spojené so vznikom spoločnosti, na jednom mieste. Od 01. 01. 2012 bola zrealizovaná
plná funkcionalita elektronických jednotných kontaktných miest, t. j. možnosť založiť živnosť
elektronicky, vrátane zmenového konania a podania návrhu na zápis do obchodného registra
a taktiež úhrady súdnych a správnych poplatkov. V súčasnej dobe je zavedený „Informačný
systém jednotných kontaktných miest“, prevádzkovaný na obvodných (živnostenských)
úradoch v SR, ktorý je v súčasnom období elektronicky prepojený s:
- informačným systémom správcu daní (Daňový úrad SR) prostredníctvom ÚPVS (systém
– systém);
- tromi zdravotnými poisťovňami – výmena údajov prostredníctvom zasielania šifrovaných
súborov (odporúča sa zmeniť súčasný spôsob komunikácie na technológiu systém –
systém cez ÚPVS, zvážiť zasielanie údajov centrálne cez Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou);
- informačným systémom Ministerstva spravodlivosti SR pre podávanie návrhov na zápis
do obchodného registra prostredníctvom ÚPVS;
- povoľujúcimi orgánmi pre podávanie žiadostí o podnikanie pre subjekty podnikajúce
na základe iného ako živnostenského oprávnenia prostredníctvom schránok zriadených
na ÚPVS.
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Obvodné (živnostenské) úrady v postavení jednotných kontaktných miest sú pri poskytovaní
služieb podnikateľom elektronicky prepojené s:
- informačným systémom REGOB pre možnosť lustrácie fyzických osôb v centrálnom
registri obyvateľov;
- informačným systémom Generálnej prokuratúry SR pre vyžiadanie a zasielanie výpisov
z registra trestov (systém – systém) prostredníctvom ÚPVS;
- informačného systému Štatistického úradu SR pri prideľovaní IČO jednotlivým
podnikateľským subjektom.
8.3 Inštitúcie trhu práce sú modernizované a posilnené v súlade s usmerneniami
zamestnanosti
Gestor, ktorým je MPSVR SR, deklaruje splnenie predmetnej EAK. Niektoré z kritérií sú už
plnené novelou zákona o službách zamestnanosti, ktorá jednoznačne ustanovila úlohy pre celý
systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce, a to pri:
- hľadaní zamestnania,
- zmene zamestnania,
- obsadzovaní voľných pracovných miest a pri uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu
práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie.
Na novelu zákona o službách zamestnanosti nadväzuje aj reforma služieb zamestnanosti
v prospech posilnenia aktívnych a preventívnych opatrení, čo bezprostredne súvisí aj
s potrebou posilnenia kapacít verejných služieb zamestnanosti. Konkrétne ide o potrebu
zabezpečenia posilnenia personálnych kapacít úradov práce, sociálnych vecí a rodiny o 500
zamestnancov (v priemere 10 zamestnancov na jeden úrad), a to najmä pre oblasti priameho
kontaktu s klientmi, uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi. Modernizácia služieb
zamestnanosti je aj naďalej založená na poskytovaní informácií o voľných pracovných
miestach prostredníctvom siete EURES. Služby zamestnanosti sú vykonávané aj na princípe
partnerstva. Takýmto príkladom dobrej praxe sú existujúce cezhraničné partnerstvá EURES-T
Danubius (Slovensko a Maďarsko) a EURES-T Beskydy (Slovensko, Česká republika,
Poľsko).
8.4 Aktívne a zdravé starnutie
Plní sa čiastočne. Prebieha realizácia projektu „Stratégia aktívneho starnutia“, ktorý je
realizovaný cez nasledujúce aktivity:
1. Analýza demografického vývoja v SR a prognóza ponuky práce do roku 2020;
2. Analýza právneho prostredia vstupu, udržania a zotrvania v zamestnaní starších
občanov;
3. Analýza faktorov ovplyvňujúcich účasť starších ľudí na trhu práce;
4. Vytvorenie stratégie aktívneho starnutia s využitím príkladov dobrej praxe v SR
a v zahraničí.
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Projekt by sa mal zrealizovať do júna 2013.
Možnosť skoršieho odchodu do dôchodku je stanovená zákonom č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení. Podmienkou je najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia,
ak žiadateľovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma
vypočítaného predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 01. 01. 2011 je ďalšou podmienkou skončenie
povinného dôchodkového poistenia, t. j. ukončenie činnosti v pozícii zamestnanca a povinne
dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.
8.5. Prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov zmenám
Plní sa čiastočne. Niektoré opatrenia stanovené v Spoločnom záväzku pre zamestnanosť sú
už napĺňané, avšak kompletné posúdenie plnenia tejto EAK bude až v prvej polovici roku
2013.
9.1. Predčasné ukončovanie školskej dochádzky
Plní sa čiastočne. MŠVVŠ SR nepovažuje za nevyhnutné vypracovávať samostatnú stratégiu
vzhľadom na veľmi dobré výsledky SR v tomto smere (v SR 4,7 %, predčasné ukončenie
školskej dochádzky, cieľ EÚ 10 %). V prípade Rómov, ktorí predstavujú potenciál
pre zvýšenie percenta predčasného ukončenia školskej dochádzky, bol v roku 2011 prijatý
„Revidovaný národný akčný plán začleňovania rómskej populácie na roky 2011 – 2015“
s konkrétnymi opatreniami a aktivitami a následne v roku 2012 „Stratégia integrácie Rómov
do roku 2020“.
MŠVVŠ SR k 01. 01. 2013 spustilo pilotnú prevádzku Rezortného informačného systému
(RIS), ktorý by mal sústrediť informácie o žiakoch, školách, zriaďovateľoch, štátnych
a školských vzdelávacích programoch a mal by výrazne uľahčiť administratívnu prácu.
Na jeho spustenie nadväzujú ďalšie úlohy, ako zavedenie centrálneho registra, analýza
predčasného ukončenia školskej dochádzky a návrh konkrétnych opatrení. Spustenie RIS je
plánované paralelne so začiatkom školského roka, t. j. od 01. 09. 2013.
9.2. Vyššie vzdelávanie
Plní sa čiastočne. MŠVVŠ SR nepovažuje za nevyhnutné vypracovávať samostatnú stratégiu
vzhľadom na dosahované výsledky v počte vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva. SR mala
v roku 2010 podľa EUROSTAT-u 64,8 % ľudí vo veku 20 - 29 rokov s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním, čo predstavuje najvyšší podiel spomedzi krajín V4. Zároveň má
SR zavedený systém sociálnych štipendií, ktoré sú poskytované približne 12 - 15 %
študentom na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia. K termínu 01. 01. 2013 vstúpila
do platnosti novela zákona o vysokých školách, ktorá delí bakalárske štúdium na profesijne
a akademicky orientované. Cieľom je pripraviť absolventov na vstup na trh práce
po absolvovaní prvého stupňa. MŠVVŠ SR pripravuje Koncepciu ďalšieho rozvoja v oblasti
vysokého školstva pre roky 2013 – 2020. Súčasťou koncepcie bude riešenie otázky
25

dostupnosti vysokoškolského vzdelávania, napr. študentov so špecifickými potrebami, najmä
telesne postihnutých. Rodové zastúpenie nepredstavuje problém. Podiel žien
na vysokoškolskom vzdelávaní je stabilne na úrovni približne 56 – 57 %.
9.3. Celoživotné vzdelávanie
Plní sa čiastočne. Podpora celoživotného vzdelávania, rozširovanie zručností a zabezpečenie
partnerstva so zainteresovanými stranami je zabezpečené prostredníctvom „Stratégie
celoživotného vzdelávania 2011“ prijatej uznesením vlády SR č. 657/2011 a akčného plánu
plnenia stratégie z marca 2012. Opatrenia pre mladých ľudí v odbornom vzdelávaní sú
pokryté zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Opatrenia na podporu
rozvoja zručností pre dospelú populáciu, vrátane nízkokvalifikovaných a starších, sú rozvíjané
v systéme ďalšieho vzdelávania. Podmienky sú vytvorené zákonom č. 568/2009
Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Od 01. 11. 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 315/2012 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe uvedeného zákona
pripravilo MŠVVŠ SR systém udelenia oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie
odbornej spôsobilosti. MŠVVŠ SR plánuje prijať zákon o uznávaní výsledkov neformálneho
vzdelávania a učenia sa (do Národnej rady SR by mal byť predložený do konca roka 2014).
Prostredníctvom tohto zákona by mali absolventi zo školského systému vzdelávania, ako aj
neformálneho systému vzdelávania, získať rovnakú pozíciu na trhu práce. Od roku 2013
do roku 2015 sa budú implementovať dva kľúčové národné projekty venované oblasti rozvoja
vzdelávania dospelých v SR: tvorba národnej sústavy kvalifikácií a ďalšie vzdelávanie
a poradenstvo pre dospelých, ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.
10.1. Existencia a realizácia národného strategického rámca na znižovanie chudoby s cieľom
aktívneho začlenenia ľudí vylúčených z trhu práce vo svetle usmernení politiky zamestnanosti
Plní sa čiastočne. V súčasnosti sa pripravuje zámer národného projektu na prípravu Národnej
rámcovej stratégie sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktorého realizácia začne v júni
2013. Národná rámcová stratégia sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, vytvorená
v rámci národného projektu, bude v analytickej časti vychádzať zo zdrojov EÚ SILC,
vybraných štatistických zisťovaní a iných zdrojov. Národná rámcová stratégia je v súlade
s Národným programom reforiem SR a ďalšími strategickými dokumentmi, ako napríklad
Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.
V súčasnosti sa využívajú viaceré možnosti podpory a informovanosti príslušných účastníkov
a prijímateľov. Pri predkladaní projektov ide najmä o informačné semináre k výzvam a často
kladené otázky, prostredníctvom ktorých riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány
odpovedajú všetkým účastníkom.
10.2. Je zavedený národný strategický rámec pre začlenenie Rómov
Plní sa čiastočne. Uznesením vlády SR č. 1/2012 bola schválená „Stratégia SR pre integráciu
Rómov do roku 2020“ a Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej
populácie 2005 – 2015. S cieľom získať dostupné informácie a spracovať komplexnú
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databázu údajov pre efektívnu realizáciu politík smerujúcich k zlepšeniu postavenia Rómov
na Slovensku bol vytvorený Atlas rómskych komunít 2004. Zohľadňujúc rastúcu požiadavku
disponovať aktuálnymi údajmi o rómskych komunitách, United Nations Development
Programme (ďalej len "UNDP") v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity (ďalej len „úrad“) začal v roku 2012 s prípravou nového vydania Atlasu rómskych
komunít s plánovaným zverejnením v druhom štvrťroku 2013. V uvedenej stratégii boli
v každej prioritnej oblasti zadefinované konkrétne merateľné ukazovatele, a to tak, aby
objektívne odzrkadľovali sledované ciele. Zároveň boli zadefinované postupy monitorovania
a hodnotenia. V rámci interných kapacít úradu bol vytvorený návrh štandardizovanej podoby
monitorovacích a hodnotiacich správ, ktorý bol konzultovaný so zástupcami mimovládnych
organizácií a UNDP, ktorí majú skúsenosti v oblasti analytických činností, monitorovania
a hodnotenia. Výstupom bolo zadefinovanie schémy monitorovania členenej do troch
základných línií: a) technicko-administratívna línia, b) kvalitatívna línia, c) línia externého
monitorovania. Úplné nastavenie monitorovania a hodnotenia stratégie je plánované na tretí
štvrťrok 2013.
Úrad, ako koordinátor procesu implementácie stratégie a iniciátor rámca monitorovania
a hodnotenia, spolupracuje so všetkými partnermi, t. j. orgánmi štátnej správy a samosprávy,
občianskou spoločnosťou, vedeckými inštitúciami, medzinárodnými organizáciami
a Rómami. Úrad má v rámci organizačnej štruktúry vytvorené administratívne kapacity,
vrátane regionálnych kancelárií, ktoré sa viažu na programové obdobie 2007 – 2013.
Pripravovaný materiál, ktorý bude predložený na rokovanie vlády SR „Návrh optimalizácie
a stabilizácie administratívnych kapacít odboru koordinácie horizontálnej priority
Marginalizované rómske komunity“, poukazuje na potrebu zabezpečiť primerané
administratívne kapacity na programové obdobie 2014 – 2020. Návrh administratívnych
kapacít úradu na roky 2014 - 2020 je riešený aj v „Ad hoc hodnotení horizontálnej priority
Marginalizované rómske komunity v roku 2011“ a „Strategickom externom hodnotení
horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity k 31. 12. 2011“. Cieľom úradu je
rozšíriť pomoc zainteresovaným stranám v rámci princípu partnerstva prostredníctvom
mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov zohľadňujúc ciele investičných
zámerov s termínom nastavenia podpory do tretieho štvrťroku 2013.
10.3. Zdravie
Gestor, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“), deklaruje čiastočné
plnenie EAK. Komisia však považuje predmetnú EAK za nesplnenú vzhľadom na čiastkové
plnenie jednotlivých kritérií. Komisia vyzvala na doplnenie informácií, ktoré by umožnili
vyhodnotiť niektoré kritériá za splnené. V súčasnosti je vypracovaný návrh „Strategického
rámca v zdravotníctve pre roky 2013 – 2030, verzia 1“, ktorý bol dňa 13. 05. 2013 schválený
gremiálnou poradou ministerky zdravotníctva SR. Návrh pozostáva z troch základných
komponentov: 1. organizácia a štruktúra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
2. organizácia verejného zdravotného poistenia; 3. vzdelávanie, veda a výskum
v zdravotníctve. MZ SR v návrhu strategického rámca identifikovalo kľúčové ukazovatele
zdravotnej starostlivosti, v ktorých SR zaostáva za krajinami OECD a stanovilo cieľové
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hodnoty, ktoré prostredníctvom implementácie následných špecificky zameraných stratégií
plánuje dosiahnuť v časovom horizonte do roku 2030. Súčasne identifikovalo ich prínos
k zlepšeniu dostupnosti, kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti. MZ SR zriadi
monitorovaciu komisiu, ktorá bude zložená zo zástupcov relevantných partnerov. Komisia
bude v pravidelných intervaloch vyhodnocovať podnety na zmeny v strategickom rámci
a dohliadať na plnenia jednotlivých čiastkových stratégií. MZ SR v spolupráci s partnermi
bude vypracovávať v ročných intervaloch správy o dosahovanom pokroku na úrovni
strategického rámca, najmä formou aktualizácie dosiahnutých hodnôt vybraných
ukazovateľov a formou informácie o stave plnenia stratégií na uskutočnenie zmien. MZ SR
identifikovalo v návrhu strategického rámca možné zdroje financovania pre dosahovanie
stanovených cieľov (zdroje štátneho rozpočtu, verejného zdravotného poistenia,
komunitárneho programu pre oblasť zdravia a zdroje štrukturálnych fondov).
11.1. Efektivita verejnej správy členských štátov EÚ

Gestor, ktorým je MV SR, deklaruje čiastočné plnenie. Komisia však považuje predmetnú
EAK za nesplnenú, vzhľadom na čiastkové plnenie jednotlivých kritérií.
Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti verejného
obstarávania v rámci EŠIF
Splnené. CKO zabezpečuje školiace aktivity pre riadiace a sprostredkovateľské orgány
ohľadom administratívnych postupov vo verejnom obstarávaní v rámci systému riadenia,
prezentácie často sa opakujúcich nedostatkov, výkladov CKO k metodike verejného
obstarávania pri implementácii fondov EÚ a aktualizácii metodického pokynu CKO č. 11.
Školenia k danej téme sa uskutočnili v dňoch 25. 06. 2013 a 27. 06. 2013 za účasti zástupcov
riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov. V prvom polroku bolo preškolených 50
pracovníkov. Zároveň CKO uskutočňuje analýzu situácie a prípravu dokumentácie k možnosti
zintenzívnenia zapojenia Úradu pre verejné obstarávanie do kontroly verejného obstarávania
v oblasti fondov EÚ prostredníctvom refundácie miezd ich zamestnancov (súčasný stav –
CKO v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie a riadiacim orgánom OP Technická
pomoc analyzuje možnosť zapojenia Úradu pre verejné obstarávanie do procesu
implementácie vo forme uhrádzania miezd oprávnených zamestnancov Úradu pre verejné
obstarávanie z prostriedkov OP Technická pomoc).
Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti štátnej
pomoci v rámci EŠIF
Gestor deklaruje splnenie. Uznesením vlády SR č. 120/2013 bola MF SR uložená úloha
zabezpečovať koordináciu a metodické riadenie spracovania všeobecnej EAK v oblasti štátnej
pomoci v súčinnosti so spolupracujúcimi rezortmi, ktoré majú priamu zodpovednosť
za vypracovanie predmetnej EAK v príslušných OP. MF SR je podľa § 21 zákona č. 231/1999
Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov koordinátorom štátnej pomoci vo vzťahu
k poskytovateľom štátnej pomoci v SR a vo vzťahu k EÚ. Koordinátor štátnej pomoci
v termíne do 30. apríla 2013 usmernil riadiace orgány, ako majú jednotlivé kritériá uvedenej
ex ante kondicionality zapracovať do príslušných OP. V nadväznosti na usmernenie zo strany
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koordinátora štátnej pomoci je úlohou riadiacich orgánov podrobne rozpracovať plnenie
jednotlivých kritérií v príslušných OP. Gestor zároveň pracuje na dobudovaní informačného
systému SAMA, ktorým sa v súčasnosti eviduje najmä poskytnutie/prijatie minimálnej
pomoci zo strany poskytovateľov/príjemcov minimálnej pomoci s cieľom kontroly
neprekročenia stropu minimálnej pomoci.
Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie európskeho práva v oblasti životného
prostredia týkajúce sa EIA a SEA
Plní sa čiastočne. Pre splnenie kritéria nie je odkaz na existenciu zákona postačujúci. Bola
začatá procedúra „infringementu“ vo veci transpozičného deficitu vo vzťahu k smernici EP
a Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov
na životné prostredie (smernica EIA).Vo výzve Komisie sú uvedené ďalšie právne predpisy,
pri ktorých bude potrebné zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu smernice EIA, vrátane
právnych predpisov, ku ktorým neboli oznámené opatrenia (zákony upravujúce práva
a povinnosti
dotknutých orgánov, navrhovateľov a verejnosti a zákony upravujúce
povoľovacie konanie). Odpoveď SR na formálne oznámenie Komisie bola zaslaná 12. 07.
2013. Deklaruje sa v nej vykonanie príslušných legislatívnych úprav a metodických
usmernení s cieľom odstrániť uvádzaný transpozičný deficit. S ohľadom na „infringement“
bude v auguste 2013 vykonaná aktualizácia stratégie školení. V zmysle záverov analýzy sú
administratívne kapacity v oblasti SEA/EIA dostatočné.
Existencia štatistického systému potrebného na uskutočnenie hodnotení pre posúdenie
účinnosti a vplyvu operačných programov; Existencia systému výsledkových ukazovateľov
nevyhnutného na výber aktivít, ktoré najúčinnejšie prispievajú k požadovaným výsledkom;
systému nevyhnutného na monitorovanie pokroku pri dosahovaní výsledkov a vykonanie
posúdenia vplyvu
Plní sa čiastočne. ÚV SR zabezpečuje plnenie EAK pri príprave implementačného
mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR vo svojej pôsobnosti
prostredníctvom činností zriadenej Pracovnej skupiny k štatistickým systémom
a ukazovateľom výsledkov. Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny k štatistickým systémom
a ukazovateľom výsledkov sa uskutočnilo dňa 03. 10. 2012 za účasti nominovaných členov
(zástupcovia všetkých OP, koordinátorov horizontálnych priorít, Certifikačného orgánu,
Orgánu auditu, Slovenskej akadémie vied, Štatistického úradu SR). Dňa 21. 11. 2012 sa
uskutočnilo pracovné stretnutie k výstupovým a výsledkovým ukazovateľom a ex ante
hodnoteniu za účasti zástupcov Komisie. V rámci daného stretnutia bola zahrnutá
aj prednáška týkajúca sa EAK ,,Štatistické systémy a ukazovatele výsledkov“. Ďalšie
zasadnutie Pracovnej skupiny k štatistickým systémom a merateľným ukazovateľom
výsledkov sa pod vedením gestora – CKO uskutočnilo dňa 06. 06. 2013 za účasti jednotlivých
riadiacich orgánov, ako aj zástupcov Slovenskej akadémie vied a Štatistického úradu SR.
Účastníkom zasadnutia bola poskytnutá možnosť vecného pripomienkovania navrhnutých
ukazovateľov OP externým expertom. Takisto boli účastníci požiadaní o zaslanie opisu
systémov monitorovania v schéme navrhnutej CKO. Poskytnuté informácie zohľadnia
zástupcovia jednotlivých orgánov pri príprave budúcich OP, vrátane prípravy a výberu
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merateľných ukazovateľov. Konkrétne kroky vedúce k nastaveniu systému výsledkových
ukazovateľov a štatistického systému pre uskutočňovanie hodnotení je závislé práve na týchto
podmienkach.

3. Závery
Na zasadnutí COREPER-u II dňa 24. 07. 2013 bol prerokovaný a schválený text predbežných
výsledkov negociácií s EP v rámci negociačnému bloku k EAK, na ktorom boli doplnené tri
nové všeobecné EAK, a to nediskriminácia, rodová rovnosť a zdravotné postihnutie.
Gestorom za splnenie uvedených všeobecných EAK je v podmienkach SR MPSVR SR.
Zároveň sa návrhom uznesenia k predkladanému materiálu ukladá ministrovi práce,
sociálnych vecí a rodiny SR zasielať vedúcemu ÚV SR informáciu o stave plnenia týchto
všeobecných EAK. Predloženie prvého vyhodnotenia sa navrhuje v termíne do 15. 09. 2013
a ďalšie v termínoch, ktoré boli určené uznesením vlády SR č. 120 zo 07. 03. 2013. Zároveň
s cieľom splniť tieto všeobecné EAK zriadi MPSVR SR pracovnú skupinu za účasti
dotknutých ústredných orgánov štátnej správy, vrátane zástupcu ÚV SR a ďalších sociálnoekonomických partnerov a zostaví časový harmonogram ich plnenia.
Na základe potreby vyhodnocovania plnenia EAK pre proces vyjednávania k PD SR
so zástupcami Komisie, je žiaduce pripraviť komplexnú informáciu za SR o stave ich plnenia,
vrátane EAK týkajúcich sa oblasti rozvoja vidieka. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečovať
predkladanie pravidelnej informácie ÚV SR o stave plnenia EAK aj za oblasť rozvoja
vidieka.
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Zoznam použitých skratiek
BVFR
CKO
COREPER
ČŠ
EAK
EFRR
EIA
EP
ES
ESF
EŠIF
EÚ
EUROSTAT
EÚS
EZÚS
IE PRES
KF
MDVRR SR
MF SR
MH SR
MK SR
MPRV SR
MPSVR SR
MŠVVŠ SR
MV SR
MZ SR
MŽP SR
OECD
OP
PD
RIS
RKS
SAWP
SEA
SR
UNDP
ÚPVS
ÚV SR
VÚC
V4
ZMOS

Budúci viacročný finančný rámec
Centrálny koordinačný orgán
Výbor stálych zástupcov
Členský štát
Ex ante kondicionalita
Európsky fond regionálneho rozvoja
(Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov
činnosti na životné prostredie
Európsky parlament
Európske spoločenstvo
Európsky sociálny fond
Európske štrukturálne a investičné fondy
Európska únia
Štatistický úrad Európskeho spoločenstva
Európska územná spolupráca
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Írske predsedníctvo v Rade EÚ
Kohézny fond
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Operačný program
Partnerská dohoda
Rezortný informačný systém
Rezortná koordinačná skupina
Pracovná skupina Rady pre štrukturálne opatrenia
(Strategic Impact Assessment) – posudzovanie vplyvov
strategického dokumentu na životné prostredie
Slovenská republika
Rozvojový program OSN
Ústredný portál verejnej správy
Úrad vlády SR
Vyšší územný celok
Vyšehradská štvorka
Združenie miest a obcí Slovenska
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