Informácia o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom
legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR
k politike súdržnosti od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012
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 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012.

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), COREPER-u II a na úrovni Rady pre všeobecné záležitosti (GAC).
Uzavretie rokovaní k návrhom legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti po roku
2013 sa očakáva v 1. polovici roku 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 v rámci SR Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR 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 sociálnoekonomickými partnermi prostredníctvom Rezortnej koordinačnej skupiny MDVRR SR
pre politiku súdržnosti EÚ (ďalej len „RKS“).
V sledovanom období (druhý polrok 2012) sa neuskutočnilo žiadne zasadnutie RKS.
Komunikácia s členmi RKS prebiehala predovšetkým prostredníctvom aktívnej elektronickej
komunikácie. MDVRR SR, v spolupráci s členmi RKS, pripravilo pozíciu SR k jednotlivým
prerokovávaným tematickým 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 druhom polroku 2012 pod vedením predsedníctva
Cyperskej republiky v Rade EÚ (ďalej len „CY PRES“). Celkovo sa uskutočnilo 30 zasadnutí
SAWP.
Na zasadnutiach SAWP sa v súvislosti so zverejnením návrhov legislatívnych predpisov EÚ
pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020 postupne prerokovávalo
nasledovných deväť tematických blokov:
1. Informovanosť a komunikácia, Technická pomoc;
2. Európska územná spolupráca;
3. Územný rozvoj;
4. Finančné otázky, ktoré nie sú predmetom negociácií k budúcemu viacročnému
finančnému rámcu (nemožnosť presunu zdrojov, doplnkovosť a modulácia mier
spolufinancovania);
5. Špecifické odporúčania pre členské štáty;
6. Riadenie a kontrola;
7. Ukazovatele;
8. Finančné riadenie;
9. Spoločný strategický rámec.
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. Tematický blok: Informovanosť a komunikácia; Technická pomoc
Uvedenému tematickému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 10. 07. 2012,
26. 07. 2012, 07. 09. 2012 a 25. 09. 2012.
Tematický blok obsahuje podrobné ustanovenia k informovanosti a publicite pre programy
a operácie spolufinancované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov1 (ďalej
len „EŠIF“). Výsledkom negociácií je strategickejší obsah komunikačnej stratégie s menšími
nárokmi na aktualizáciu, zjednodušenie schvaľovania komunikačnej stratégie pokrývajúcej
1

Európske štrukturálne a investičné fondy (pôvodne fondy Spoločného strategického rámca) - Európsky fond
regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka a Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo.
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viac operačných programov (ďalej len „OP“) a celkové zjednodušenie administratívnych
nárokov na informovanosť a publicitu.
Väčšina členských štátov EÚ (ďalej len „ČŠ“) v návrhu legislatívy EÚ namietala príliš
podrobné povinnosti pre informovanosť a publicitu, ktoré budú klásť neúmerne vysoké
nároky na administratívne kapacity. Taktiež namietali aktualizáciu zoznamu operácií každé tri
mesiace, schvaľovanie komunikačnej stratégie prvým monitorovacím výborom, schvaľovanie
každej aktualizácie komunikačnej stratégie monitorovacím výborom a tiež povinnosť
zabezpečenia komunikačného agenta pre každý OP, vrátane jedného národného.
Komisia zdôraznila, že tematický blok Informovanosť a komunikácia tvorí podstatnú časť
politiky súdržnosti EÚ a namietala oslabenie ustanovení k informovanosti a publicite, pričom
zdôraznila potrebu transparentných, úplných a aktuálnych informácií o politike súdržnosti.
Návrh kompromisného textu k negociačnému bloku „Technická pomoc“ zahŕňa ustanovenia
k financovaniu podporných aktivít pre implementáciu programov (monitorovanie,
informovanosť, administratívne kapacity, atď.).
ČŠ navrhovali zvýšiť limit pre financovanie Technickej pomoci v rámci jedného fondu EŠIF
a vzhľadom na racionalizáciu implementácie navrhovali určiť jej limit pre malé programy.
Taktiež požadovali zvýšenie limitu pre financovanie Technickej pomoci aj v čl. 16 návrhu
nariadenia o Európskej územnej spolupráci (ďalej len „EÚS“), a to najmä pre programy
cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce. ČŠ zdôraznili, že pre viacfondové OP by mala
existovať možnosť jednej prioritnej osi Technickej pomoci pre celý OP a rovnako aj pre OP
pokrývajúci rôzne kategórie regiónov.
Komisia informovala, že súčasné znenie návrhu kompromisného textu umožňuje jednu
prioritnú os Technickej pomoci pre viaceré kategórie regiónov za podmienky dodržania
maximálnej miery spolufinancovania pre danú kategóriu regiónov. Komisia nepodporila
myšlienku rozšíriť flexibilitu vo financovaní Technickej pomoci aj na Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) a Európsky fond
pre námorné a rybné hospodárstvo (ďalej len „EFNRH“).
Komisia ďalej zdôraznila, že pre cieľ „Investície pre rast a zamestnanosť“ je limit 4 %
na úrovni celkovej alokácie pre ČŠ, t. j. môže byť vyšší na úrovni konkrétneho OP. Tým
vyvrátila opodstatnenosť požiadavky niektorých ČŠ na zavedenie limitu pre Technickú
pomoc OP s malým objemom zdrojov v absolútnych číslach. Komisia tiež vyjadrila zamietavé
stanovisko k navýšeniu limitu pre Technickú pomoc v rámci cieľa EÚS a namietala, že
dotknuté ČŠ neposkytli žiadne presvedčivé a podporné argumenty pre svoje návrhy.
Z pohľadu SR je dôležité dosiahnutie flexibility pri využívaní EŠIF pre rôzne kategórie
regiónov a rôzne fondy EÚ navzájom na financovanie aktivít Technickej pomoci, čo umožní
značné zjednodušenie ich implementácie.

3

2. Tematický blok: Európska územná spolupráca
Návrhom legislatívy EÚ o EÚS sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 09. 07. 2012, 09. 09.
2012, 21. 09. 2012 a 25. 09. 2012.
Kompromisný text návrhu nariadenia o EÚS definuje podrobné ustanovenia k fungovaniu
budúcich cezhraničných, medziregionálnych a nadnárodných programov. Návrh umožňuje
transfer finančných prostriedkov EÚ do výšky 15 % v rámci národnej alokácie na EÚS.
Prvýkrát v histórii politiky súdržnosti Komisia navrhla osobitné nariadenie k EÚS
pre špecifiká EÚS, pričom sa budú aplikovať všeobecné pravidlá a podmienky návrhu
všeobecného nariadenia EÚ pre politiku súdržnosti a nariadenia k Európskemu fondu
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), okrem jasne vyznačených výnimiek. Komisia
zdôraznila, že prvky reformy politiky súdržnosti sa budú vzťahovať aj na EÚS v oblasti
tematickej koncentrácie, výsledkovej orientácie, atď. Na EÚS sa však nemajú aplikovať
ex ante kondicionality, ani výkonnostná rezerva. Návrh stavia na súčasne platných pravidlách,
poskytuje vyjasnenia k úlohe Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“)
a posilňuje spoločný prístup na úrovni programu a projektu – t. j. pravidlá oprávnenosti,
kontrolu a audit a výberové kritériá pre projekty. Navrhuje sa pokračovanie troch existujúcich
programov územnej spolupráce - INTERREG V C, URBACT a INTERACT.
Pri geografickej oprávnenosti Komisia neplánuje zavádzať veľké zmeny oproti
programovému obdobiu 2007 - 2013. Zoznam oprávnených oblastí programu môže
už od začiatku pokrývať aj hraničné a priľahlé oblasti.
ČŠ, vrátane SR, vo všeobecnosti ocenili kompromisný text, trvali však na zmienke, aby EÚS
bola priamo prepojená na ciele stratégie Európa 2020.

3. Tematický blok: Územný rozvoj
Tematickému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 03. 07. 2012, 17. 07. 2012,
26. 07. 2012 a 25. 09. 2012.
Návrh kompromisného textu obsahuje podrobné ustanovenia k novým nástrojom územného
rozvoja, a to miestnemu rozvoju vedeného komunitou, trvalo udržateľnému mestskému
rozvoju a integrovaným územným investíciám. Návrh umožňuje komplementárne využitie
nástrojov územného rozvoja v rámci všetkých piatich EŠIF, harmonizáciu pravidiel pre päť
EŠIF ako aj väčšiu flexibilitu v rámci povinného vyčlenenia 5 % národnej alokácie
pre mestský rozvoj.
ČŠ vo všeobecnosti podporili kompromisný text, medzi hlavné výhrady však patril čl. 28
ku miestnemu rozvoju vedeného komunitou, ako aj čl. 7.2 nariadenia o EFRR ohľadne
priameho výberu operácií mestom.
SR zdôraznila význam nových nástrojov integrovaného prístupu a navrhla niekoľko úprav
textu čl. 28 tak, aby bolo zabezpečené prepojenie mestských a vidieckych oblastí
a koherentnosť miestnych stratégií.
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4. Tematický blok: Finančné otázky, ktoré nie sú predmetom negociácií k budúcemu
viacročnému finančnému rámcu (nemožnosť presunu zdrojov, doplnkovosť a modulácia
mier spolufinancovania)
Tematickému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 10. 07. 2012, 03. 09. 2012
a 25. 09. 2012.
Návrh kompromisného textu umožňuje transfer zdrojov medzi jednotlivými kategóriami
regiónov v rámci národnej alokácie do výšky 3 %. Táto otázka je z pohľadu SR veľmi
významná, pretože umožňuje navýšenie alokácie pre Bratislavský samosprávny kraj oproti
súčasnému obdobiu (podľa súčasných výpočtov by mala alokácia pre Bratislavský
samosprávny kraj klesnúť o viac než 50 % oproti súčasnému obdobiu).
Komisia zásadne namietala zvýšenie transferu medzi kategóriami regiónov z 2 na 3 %,
pričom zdôraznila aspekt, že pôjde o presun zdrojov do viac rozvinutých regiónov na úkor
menej rozvinutých regiónov, čo je z pohľadu Komisie v rozpore so všeobecnou dohodou
v rámci budúceho viacročného finančného rámca (ďalej len „BVFR“), a to smerovať politiku
súdržnosti EÚ na menej rozvinuté regióny.
SR nevníma možnosť transferu 3 % medzi kategóriami regiónov ako oslabovanie zamerania
politiky súdržnosti na menej rozvinuté regióny. Práve naopak, v krajinách ako SR sú regióny
hlavných miest motorom hospodárskeho rastu. Uvedený transfer umožní plne využiť
potenciál regiónov hlavných miest, ako katalyzátorov rastu menej rozvinutých regiónov
a prispeje k vyrovnanému sociálno-ekonomickému rozvoju celej krajiny.
Ďalším dôležitým prvkom je prepojenie poskytovania údajov za účelom overenia
doplnkovosti s údajmi poskytovanými v rámci Programov stability a rastu.
Komisia tiež zdôraznila princíp doplnkovosti, podľa ktorého zdroje politiky súdržnosti EÚ
nesmú nahrádzať verejné zdroje. Tento princíp je dôležitý, aby sa politika súdržnosti nestala
redistributívnou politikou, kedy by niektoré ČŠ financovali bežné výdavky iných ČŠ. Komisia
navrhla zásadnú zmenu doplnkovosti pre obdobie 2014 - 2020, pretože výsledky súčasného
systému nie sú spoľahlivé a porovnateľné medzi ČŠ. Súčasný systém nie je zosúladený
s hospodárskym dohľadom a z tohto dôvodu Komisia navrhla využiť pre doplnkovosť
informácie, ktoré ČŠ predkladá v rámci Programov stability a rastu. Nový systém by mal byť
jednoduchší, transparentnejší a porovnateľný medzi ČŠ.
ČŠ, vrátane SR, podporili návrh Komisie k doplnkovosti, namietali však rozsah jej overovania
pre jednotlivé ČŠ, ako aj metodológiu. Komisia s podporou niektorých ČŠ však vyjadrila
vážne výhrady k vylúčeniu prechodných regiónov z limitov pre overovanie doplnkovosti
a k oslabeniu ustanovení k doplnkovosti, čo sa odrazí v znížení počtu ČŠ, u ktorých sa bude
overovať doplnkovosť zo súčasných 20 na 14, t. j. overovaniu bude podliehať menej ako
polovica objemu politiky súdržnosti.
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5. Tematický blok: Špecifické odporúčania pre ČŠ
Tematickému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 19. 09. 2012, 01. 10. 2012,
04. 10. 2012 a 08. 10. 2012.
Návrh kompromisného textu obsahuje ustanovenia, ktoré presnejšie definujú úlohu a spôsob
zohľadnenia špecifických odporúčaní pre ČŠ pri programovaní partnerskej dohody (ďalej
len „PD“) a OP a pri ich prípadných revíziách. Vzhľadom na fakt, že makroekonomické
podmienenosti (ďalej aj „kondicionality“) a úloha špecifických odporúčaní pre ČŠ v rámci
nich sú predmetom negociácií k BVFR, tento blok jasne vymedzuje svoju platnosť mimo
čl. 21 (makroekonomické kondicionality).
Súčasťou kompromisu je aj spoločná deklarácia Rady EÚ a Komisie, ktorá spresňuje potrebu
zohľadniť špecifický národný/regionálny kontext a kompetencie pri posudzovaní
relevantnosti špecifických odporúčaní pre ČŠ pri programovaní a týka sa len častí návrhu
legislatívy k programovaniu a revízii PD a OP.
Komisia opakovane zdôraznila, že špecifické odporúčania pre ČŠ musia byť hlavným
referenčným bodom pre programovanie PD a OP.
SR podporila dosiahnutý kompromis. Text jasne definuje relevantné špecifické odporúčania
pre ČŠ v procese prípravy PD ako tie, ktoré sa vzťahujú na štrukturálne výzvy dlhodobého
charakteru a ktoré priamo spadajú do pôsobnosti EŠIF. Text tiež vymedzuje úlohu Komisie
pri schvaľovaní PD a OP vo vzťahu k špecifickým odporúčaniam pre ČŠ, t. j. sú jedným
z prvkov, ktoré Komisia zohľadní, nebude však posudzovať ich konzistentnosť s týmito
dokumentmi.

6. Tematický blok: Riadenie a kontrola
Tematickému bloku sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 16. 07. 2012, 24. 07. 2012,
13. 09. 2012, 27. 09. 2012 a 08. 10. 2012.
Návrh legislatívy EÚ definuje ustanovenia k nastaveniu a fungovaniu orgánov a procesov.
Časti bloku už boli súčasťou čiastočného všeobecného prístupu odsúhlaseného na úrovni
GAC dňa 24. 04. 2012. V nadväznosti na kompromis dosiahnutý pri vyjednávaní návrhu
finančného nariadenia EÚ bolo potrebné blok opätovne prerokovať a upraviť. Ide najmä
o definovanie procesu určenia zodpovedných orgánov (namiesto pôvodne navrhovanej
akreditácie) na národnej úrovni, vrátane kritérií pre určenie orgánov.
Z pohľadu SR je kompromisný text plne vyhovujúci. V nadväznosti na návrh krajín V4
a Slovinska je súčasťou návrhu aj špecifické kritérium k povinnosti procesne zabezpečiť
výber projektov tak, aby prispievali k napĺňaniu definovaných cieľov. Tento prvok považuje
SR za konkrétne opatrenie, ktoré prispeje k efektívnosti a účinnosti využívania prostriedkov
EÚ, pretože upriamuje pozornosť na dosahovanie výsledkov už pri nastavovaní procesov
na začiatku programového obdobia 2014 - 2020.
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7. Tematický blok: Ukazovatele
Ukazovateľom sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 10. 07. 2012, 26. 07. 2012, 26. 09.
2012, a 08. 10. 2012.
Návrh kompromisného textu definuje ustanovenia k ukazovateľom, pomocou ktorých sa bude
merať pokrok v realizácii OP. Súčasťou bloku sú zoznamy spoločných EÚ ukazovateľov
pre jednotlivé fondy EÚ, ktoré umožnia porovnávať a agregovať údaje zo všetkých ČŠ a tým
poskytnú lepší obraz o výsledkoch politiky súdržnosti.
ČŠ navrhovali, aby boli ukazovatele priamo prepojené na tematické ciele a investičné priority
a zdôraznili potrebu výsledkovej orientácie ukazovateľov.

8. Tematický blok: Finančné riadenie
Finančnému riadeniu sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch 16. 07. 2012, 24. 07. 2012,
13. 09. 2012, 27. 09. 2012, 23. 10. 2012, 29. 10. 2012, 07. 11. 2012 a 12. 11. 2012.
Návrh definuje podrobné ustanovenia k finančnému riadeniu a kontrole, ktoré okrem iného
transformujú do podmienok EŠIF ustanovenia finančného nariadenia k „ročným účtom“.
Navrhuje sa nový systém refundácie priebežných platieb zo strany Komisie len do výšky
90 % ročne s cieľom zlepšiť postavenie politiky súdržnosti pri udeľovaní rozpočtového
absolutória. Vzhľadom na opakovane vysokú mieru chybovosti politiky súdržnosti z pohľadu
Dvora audítorov (predtým okolo 10 %, za rok 2011 6 %) sa navrhuje použiť 10 % „zádržné“
ako protiváhu miery chybovosti, keďže sa dá povedať, že „chybné výdavky“ neboli
rozpočtom EÚ preplatené. Vzhľadom na dopad refundácie (len do výšky 90 %) na finančnú
likviditu ČŠ sa navrhuje ročné predfinancovanie vo výške 2 % celkovej alokácie v roku 2016
a vo výške 2,5 % v nasledujúcich rokoch. Otázka ročného predfinancovania je prepojená
s otázkou zálohových platieb na začiatku obdobia (maximálne do 4 %), ktorá je však súčasťou
negociácií k BVFR. Z tohto dôvodu bola do textu na žiadosť čistých prispievateľov vložená
poznámka pod čiarou o potrebe vrátiť sa k otázke ročného predfinancovania a refundácie
platieb do výšky 90 % po uzavretí dohody k BVFR, čo v podstate podmieňuje celú dohodu
k tomuto negociačnému bloku.
Druhou dôležitou otázkou v rámci tohto bloku sú čisté finančné korekcie. Ide o nové
ustanovenie, podľa ktorého by za určité pochybenia musela Komisia automaticky udeliť čisté
finančné korekcie (t. j. krátenie alokácie ČŠ bez možnosti opätovného využitia zdrojov). Ide
o závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly, ktoré ČŠ neodhalili ani nenapravili
v predchádzajúcich rokoch a ktoré predstavujú riziko závažných nezrovnalostí. Text obsahuje
niekoľko ochranných prvkov – jasné vymedzenie, že musí ísť o zanedbané závažné
nedostatky a je možné sa odvolávať len na pravidlá platné v čase vzniku pochybenia.
V neposlednom rade sa navrhuje delegovaný akt, v ktorom Komisia bude musieť definovať
kritéria posudzovania a hlavné typy závažných pochybení, na základe ktorých bude možné
udeliť čistú korekciu – čo by malo predstavovať hlavnú garanciu pre ČŠ.
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SR ocenila úsilie CY PRES dosiahnuť kompromis k tak zložitým otázkam akými sú finančné
riadenie a kontrola. Pozícia SR bola dlhodobo odmietavá voči novému systému platieb
len do úrovne 90 %, pretože si to bude vyžadovať zásadné zmeny fungujúceho systému.
Pozitívny vplyv na pozíciu politiky súdržnosti v rámci udeľovania rozpočtového absolutória
nie je istý vzhľadom na absenciu vyjadrenia Dvora audítorov, ako aj v otázke čistých
finančných korekcií (t. j. krátenia národnej alokácie). Napriek tomu, že súčasný kompromisný
text poskytuje niekoľko ochranných prvkov, riziko uplatnenia čistých finančných korekcií
v období 2014 - 2020 stále existuje. Doteraz SR vždy uplatnila finančné korekcie po dohode
s Komisiou, t. j. zdroje bolo možné opätovne využiť na iné projekty. V nadväznosti
na stanovisko právnej služby Rady EÚ bude text v neskoršom štádiu revidovaný s cieľom
objasniť pojmy „nezrovnalosť“, „závažná nezrovnalosť“ a „aplikovateľné národné právo“, čo
by malo poskytnúť ďalšiu záruku pre ČŠ. Vzhľadom na „spolitizovanie“ diskusie k čistým
finančným korekciám zo strany tzv. čistých prispievateľov, ako aj neistotu o výške
zálohových platieb na začiatku obdobia (aktuálny návrh len 2 %) je navrhovaný kompromisný
text pre SR akceptovateľný. K uvedenej problematike bude potrebné viesť ďalej diskusiu
po ukončení negociácií k BVFR.
SR zdôraznila, že v tomto štádiu negociácií je dôležité napredovať a vyslať jasný signál
k záväzku skorého dosiahnutia dohody k BVFR a sektorovej legislatíve EÚ.
Komisia podporila prácu CY PRES a považuje text za vyrovnaný a prijateľný. Ocenila najmä
zachovanie princípu zadržania 10 % pri preplácaní priebežných platieb z dôvodu zlepšenia
pozície politiky súdržnosti pri procese udeľovania rozpočtového absolutória. K čistým
finančným korekciám Komisia poznamenala, že text je dosť komplikovaný, ale vyrovnaný,
avšak neprijala by už žiadne ďalšie zmeny.

9. Tematický blok: Spoločný strategický rámec
Spoločnému strategickému rámcu (ďalej len „SSR“) sa venovali zasadnutia SAWP v dňoch
16. 07. 2012, 19. 09. 2012, 01. 10. 2012, 25. 10. 2012, 30. 10. 2012 a 07. 11. 2012.
Uvedený tematický blok obsahuje ustanovenia návrhu všeobecného nariadenia EÚ definujúce
SSR a samotný dokument, ktorý tvorí jeho prílohu. Cieľom dokumentu je poskytnúť
strategické usmernenie pre prípravu PD a OP z úrovne EÚ, najmä v koordinácii politík
na národnej a európskej úrovni, v zohľadnení územného aspektu politiky súdržnosti
a prepojení so stratégiou Európa 2020 a európskym semestrom.
V tomto bloku vyjadrili ČŠ súhlas s textom CY PRES. Právna služba Rady EÚ označila text
CY PRES k SSR za právne nespochybniteľný.
Komisia zotrváva na svojej pozícii, že by mal existovať delegovaný akt obsahujúci
indikatívne aktivity s pridanou EÚ hodnotou. Komisia tiež namietala oslabenie SSR
na mnohých miestach, napr. sledovanie investícií do biodiverzity; 20 % limit na aktivity
v rámci klimatických zmien, atď.
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Z pohľadu SR je kompromisný text uspokojivý aj napriek tomu, že pôvodné ambície
pripraviť praktický strategický dokument sa nepodarilo naplniť.

Neformálny trialóg s EP k strategickému programovaniu v rámci návrhu všeobecného
nariadenia pre EŠIF, nariadenia pre Európsky sociálny fond a nariadenia pre EÚS
V dňoch 29. - 30. 11. 2012, 6. 12. 2012, 10. 12. 2012 a 17. 12. 2012 sa uskutočnili zasadnutia
pracovnej skupiny SAWP na úrovni „attaché“ bez prítomnosti Komisie. Cieľom
neformálnych zasadnutí bolo dosiahnuť konečnú dohodu k novým kompromisným návrhom
CY PRES v rámci neformálnych trialógov s EP k tematickému bloku strategické
programovanie v rámci návrhu všeobecného nariadenia pre EŠIF, nariadenia pre Európsky
sociálny fond (ďalej len „ESF“) a nariadenia pre EÚS.
Dňa 19. 12. 2012 predložilo CY PRES na rokovanie Coreperu II návrh mandátu Rady EÚ
pre neformálny proces trialógu s EP k tematickému bloku strategické programovanie v rámci
návrhu všeobecného nariadenia pre EŠIF a nariadenia pre ESF. Ide o prvý návrh mandátu
na rokovania s EP v rámci spolurozhodovacej procedúry k návrhu legislatívy pre EŠIF
na roky 2014 - 2020.
Coreper II prerokoval a prijal návrh mandátu Rady EÚ pre neformálny proces trialógu s EP
k bloku strategické programovanie v rámci návrhu všeobecného nariadenia pre EŠIF
a nariadenia pre ESF. Výsledkom dohody s EP je najmä existencia delegovaného aktu
pre Európsky kódex pre partnerstvo; väčšia flexibilita pre kombinovanie rôznych tematických
cieľov v rámci jednej prioritnej osi (odstránený limit 20 %); ako aj nový názov pre fondy
Spoločného strategického rámca, a to „Európske štrukturálne a investičné fondy“. Coreper II
tiež vzal na vedomie správu o pokroku počas CY PRES. SR považuje dosiahnutý kompromis
za vyvážený.

Ostatné témy, ktorými sa SAWP zaoberala na svojich zasadnutiach mimo diskusie
k uvedeným tematickým blokom:
 delegácia právomocí; prechodné ustanovenia;
 vzory pre PD a OP; príprava implementačných a delegovaných aktov;
 príprava zasadnutí GAC dňa 16. 10. 2012 a dňa 20. 11. 2012;
 kompromisný návrh ku Kódexu pre partnerstvo; harmonogram predkladania
a schvaľovania programových dokumentov;
 prezentácia návrhu novelizácie nariadenia k EZÚS;
 informácia o pokroku v územnej súdržnosti počas CY PRES.

9

1.1.3 Stretnutia zástupcov krajín V4 k budúcnosti politiky súdržnosti EÚ po roku 2013
SR s cieľom posilniť svoju negociačnú pozíciu intenzívne spolupracovala s krajinami
Vyšehradskej štvorky (ďalej len „V4“). Cieľom stretnutí počas poľského predsedníctva vo V4
bola koordinácia pozícií týchto krajín, ktorá vyústila do prípravy návrhov spoločných pozícií
krajín V4 a Slovinska. Operatívnu spoluprácu krajín V4 a Slovinska je možné hodnotiť
pozitívne, vzhľadom na vysokú úspešnosť presadzovania spoločných návrhov do výsledných
kompromisných textov CY PRES.
V sledovanom období sa uskutočnili nasledovné pracovné stretnutia zástupcov krajín
V4 a Slovinska k politike súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 – 2020:
1.1.3.1 Stretnutie krajín V4 a Slovinska na úrovni generálnych riaditeľov k budúcnosti
politiky súdržnosti EÚ
V dňoch 17. - 18. 09. 2012 sa vo Varšave uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov krajín
V4 a Slovinska na úrovni generálnych riaditeľov príslušných ministerstiev, do ktorých
kompetencie patrí príprava politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 – 2020.
Program stretnutia začal workshopom k príprave programového obdobia 2014 – 2020, počas
ktorého boli prediskutované otázky týkajúce sa prípravy PD, obsahu budúcich OP a prístupu
k budúcej podpore regiónov hlavného mesta. Druhý deň stretnutia bol venovaný príprave
spoločnej deklarácie krajín V4 a Slovinska k návrhu legislatívy EÚ pre politiku súdržnosti
na programové obdobie 2014 - 2020, ako podklad na stretnutie ministrov zodpovedných
za politiku súdržnosti krajín V4 a Slovinska v dňoch 11. – 12. 10. 2012.
1.1.3.2 Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za regionálny rozvoj krajín
V4 a Slovinska
Ministri krajín V4 a Slovinska sa stretli v Katoviciach (Poľská republika) v dňoch
11. - 12. 10. 2012. Zástupcovia piatich krajín neformálne diskutovali o stave prípravy
programových dokumentov, ako aj o problematike ex ante kondicionalít na programové
obdobie 2014 - 2020.
V závere stretnutia prijali ministri krajín V4 a Slovinska spoločnú deklaráciu, ktorá apeluje
na rýchle prijatie legislatívy pre politiku súdržnosti EÚ na roky 2014 - 202, s cieľom čím skôr
začať implementáciu programov a projektov v roku 2014. Prijatá deklarácia zdôrazňuje
aj otázku regiónov hlavných miest, ktoré sú v krajinách V4 a Slovinska motorom
hospodárskeho rozvoja a potrebu nájsť adekvátne riešenia pre tieto regióny.
1.1.3.3 Konferencia "Efektívne nástroje podporujúce regionálny rozvoj - skúsenosti
krajín V4, Bulharska, Rumunska a Slovinska v implementácii regionálnej
politiky".
Cieľom konferencie usporiadanej Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky
v dňoch 17. – 19. 10. 2012 v Krakove bola výmena skúseností z implementácie regionálnych
politík v krajinách V4, Bulharska, Rumunska a Slovinska v nadväznosti na ciele EÚ
a strategické ciele jednotlivých ČŠ, ako aj prezentácia nových územných nástrojov
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v programovom období 2014 – 2020. Konferencia bola rozdelená do štyroch tematických
blokov:
1. Výzvy v realizácii regionálnej politiky v krajinách V4,
2. Vykonávanie rozvojovej politiky na regionálnej úrovni - miesto a úloha regiónov,
3. Posilnenie územného prístupu v rozvojovej politike,
4. Nástroje podporujúce územný rozvoj.
Odporúčania a závery z diskusie by mali prispieť k prebiehajúcim prípravám mechanizmu
implementácie politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v krajinách V4, Bulharska, Rumunska
a Slovinska.

1.1.4 Stretnutie zástupcov ČŠ k budúcnosti politiky súdržnosti EÚ po roku 2013
1.1.4.1 Stretnutie zástupcov ČŠ na úrovni generálnych riaditeľov k budúcnosti politiky
súdržnosti EÚ
Dňa 10. 10. 2012 sa v Nikózii uskutočnilo zasadnutie na úrovni generálnych riaditeľov
zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ a územný rozvoj. Cieľom stretnutia bola vzájomná
prezentácia výsledkov aktivít uskutočnených v rámci CY PRES v oblasti územnej dimenzie
politiky súdržnosti po roku 2013. Rokovanie bolo rozdelené na dve paralelné časti, kde
dopoludňajšia časť bola venovaná agende územnej súdržnosti a diskusii o budúcnosti
programu ESPON a popoludňajšia časť bola venovaná politike súdržnosti v budúcom
programovom období. ČŠ sa v diskusii venovali novým elementom, ktoré boli definované
pre politiku súdržnosti EÚ na nové programové obdobie, ako sú strategický rámec, tematická
koncentrácia, kondicionality a výkonnostný rámec. Zasadnutie bolo zároveň aj prípravou
neformálneho stretnutia ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti, ktoré sa uskutočnilo
06. 11. 2012 na Cypre.
1.1.4.2 Neformálne zasadnutie ministrov ČŠ zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ
Neformálne zasadnutie ministrov ČŠ zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ sa konalo dňa
06. 11. 2012 v Nikózii. Cieľom ministerského stretnutia bola diskusia zameraná na nové
prvky politiky súdržnosti EÚ a akým spôsobom majú byť tieto prvky čo najlepšie
implementované, aby boli pridanou hodnotou pre EÚ a jej obyvateľov. Ministri rokovali
o konkrétnych návrhoch, ktoré by mali vytvoriť predpoklady pre efektívnejšiu implementáciu
a riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v programovom období 2014 - 2020.
Rokovanie sa konalo krátko pred očakávaným zasadaním Európskej rady k budúcemu
rozpočtu EÚ. V tejto súvislosti ministri zdôraznili potrebu silného postavenia tejto politiky
v BVFR a vyjadrili jednoznačný názor, že výdavky na politiku súdržnosti musia byť oveľa
efektívnejšie a účinnejšie ako v súčasnosti. Počas obeda diskutovali o ustanovení pravidelnej
politickej diskusie k výsledkom EŠIF, pričom sa ministri zhodli na potrebe pravidelnej
osobitnej diskusie v rámci GAC.
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1.1.5 Rada pre všeobecné záležitosti (GAC)
Okrem stretnutí a rokovaní k budúcnosti politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 na úrovni
pracovných skupín (RKS, SAWP, neformálne stretnutia v rámci dánskeho predsedníctva
v Rade a V4) sa v sledovanom období uskutočnili aj významné podujatia na najvyššej
politickej úrovni.
Dňa 16. 10. 2012 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie GAC, ktoré prerokovalo prvky
čiastočného všeobecného prístupu k návrhom legislatívnych predpisov EÚ pre politiku
súdržnosti po roku 2013 vo forme návrhov kompromisných textov CY PRES k siedmim
negociačným blokom, a to informovanosť a komunikácia, technická pomoc; návrh nariadenia
o EÚS; územný rozvoj; finančné otázky, ktoré nie sú predmetom negociácií k budúcemu
viacročnému finančnému rámcu (nemožnosť presunu zdrojov, doplnkovosť a modulácia mier
spolufinancovania); špecifické odporúčania pre ČŠ; riadenie a kontrola a ukazovatele.
Ďalšie zasadnutie GAC sa uskutočnilo dňa 20. 11. 2012. GAC odsúhlasil ďalšie prvky
čiastočného všeobecného prístupu k legislatívnemu balíku pre politiku súdržnosti EÚ
vo forme kompromisných textov k dvom negociačným blokom, a to finančné riadenie a SSR.
CY PRES v závere stručne informovalo o konaní neformálneho rokovania ministrov
zodpovedných za politiku súdržnosti dňa 06. 11. 2012 v Nikózii.
Celkové uzavretie negociácií je následne priamo závislé od dohody k budúcemu viacročnému
finančnému rámcu 2014 – 2020 a dohody s EP a Komisiou.

1.1.6 Ostatné stretnutia
Okrem uvedených stretnutí a zasadnutí sa v období od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012
uskutočnilo viacero medzinárodných podujatí, ktoré sa zaoberali politikou súdržnosti EÚ
v kontexte hodnotenia a výmeny skúseností z doterajších programových období,
ale i v kontexte diskusií o budúcej podobe tejto dôležitej európskej politiky. Medzi významné
podujatia, na ktorých sa v sledovanom období zúčastnili zástupcovia MDVRR SR (ako
gestora pre proces negociácií k návrhom legislatívnych a strategických dokumentov EÚ a SR
pre politiku súdržnosti po roku 2013) patrili:
 Pracovné rokovanie zástupcov MDVRR SR, z pozície Centrálneho koordinačného
orgánu (ďalej len „CKO“), s riaditeľom DG REGIO, E. Unterwurzacherom,
k aktuálnym otázkam v politike súdržnosti EÚ – hlavnou témou stretnutia bola
príprava PD SR na roky 2014 - 2020, prebehla aj diskusia k aktuálnym otázkam
implementácie programového obdobia 2007 - 2013 (16. – 17. 7. 2012, Belgicko)
 Účasť na Medzinárodnom workshope k verejnému obstarávaniu – workshop bol
zameraný na aktuálne problémy a možnosti úpravy verejného obstarávania pri čerpaní
fondov EÚ v súčasnom a budúcom programovom období (18. – 20. 7. 2012,
Maďarsko)
 Zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Poľská republika 2014 – 2020 (9. – 10. 08. 2012, Poľsko)
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 Workshop k cezhraničnej spolupráci - workshop bol venovaný cezhraničnej spolupráci
vo väzbe na postavenie EZÚS v programovom období 2014 – 2020 (19. – 21. 09.
2012, Francúzsko)
 Zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020 (26. 09. 2012, Rakúsko)
 Účasť na konferencii „Skúsenosti s implementáciou štrukturálnych fondov
v programovom období 2007 - 2013“ (3. – 5. 10. 2012, Maďarsko)
 OPEN DAYS 2012 - semináre organizované Komisiou, EP a Výborom regiónov
k problematike programového obdobia 2014 - 2020 (9. – 10. 10. 2012, Belgicko)
 Účasť na stretnutí k ex ante hodnoteniu a ukazovateľom – stretnutie zamerané na ex
ante hodnotenie programových dokumentov 2014 – 2020 (22. – 23. 10. 2012, Poľsko)
 Zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Poľská republika 2014 – 2020 (5. – 7. 11. 2012, Poľsko)
 Účasť na stretnutí k pozičnému dokumentu Komisie k PD SR na roky 2014 – 2020
a monitoringu Joint Road Map 2012 – cieľom stretnutia bola príprava prezentácie
Pozičného dokumentu EK dňa 14. 11. 2012 v Bratislave a príprava neformálnych
negociácií k PD SR na roky 2014 - 2020 (6. 11. 2012, Belgicko)
 Účasť na seminári „Funkčné aspekty programovania - implementácia programov EÚS
2014+ - workshop bol venovaný funkčným aspektom programovania s osobitným
zameraním na právne a finančné otázky programov EÚS a EZÚS od roku 2014
(13. – 15. 11. 2012, Španielsko)
 Zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020 (26. 11. 2012, Bratislava)
 1. výročné fórum o Dunajskej stratégii – cieľom konferencie bolo prediskutovať, čo sa
v oblasti Dunajského regiónu podarilo dosiahnuť, ako rozšíriť a prehĺbiť už existujúcu
spoluprácu a využiť nové nápady a podnety v budúcom programovom období
(27. – 28. 11. 2012, Nemecko)
 Seminár o zlepšení spolupráce pre rozvoj Karpatského regiónu – cieľom stretnutia
bolo predstavenie nástrojov, ktoré slúžia implementácii Karpatského dohovoru,
a taktiež podpore rozvoja regiónu Karpát. Počas stretnutia sa diskutovalo
aj o možných spoločných iniciatívach krajín V4, Rumunska a Ukrajiny v oblasti EÚS
po roku 2013 (27. – 28. 11. 2012, Poľsko)
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.
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2. Príprava návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020
2.1 Strategický prístup v legislatívnych návrhoch Komisie pre politiku súdržnosti EÚ
na programové obdobie 2014 – 2020
Dňa 30. 10. 2012 Komisia zverejnila Pozičný dokument k Partnerskej dohode SR
a programom na roky 2014 – 2020. Cieľom tohto dokumentu bolo predstaviť pohľad
Komisie na identifikáciu hlavných rozvojových potrieb a výber tematických cieľov a priorít,
ktoré by mali byť financované v rámci jednotlivých fondov EÚ v podmienkach SR. Pozičný
dokument vytvára základ pre proces negociácií s Komisiou k PD a programom SR na roky
2014 – 2020.
Dňa 14. 11. 2012 MDVRR SR zorganizovalo podujatie, na ktorom Komisia prezentovala
tento dokument zástupcom ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej
samosprávy, akademickej sféry, profesijných združení, mimovládnych organizácií a ďalším
sociálno-ekonomickým partnerom.
Dôležitým prvkom reformy politiky súdržnosti EÚ definovaným v pozičnom dokumente je
koncentrácia zdrojov budúcich fondov EÚ na obmedzené množstvo priorít s jasnými
výsledkami. Fondy EÚ je potrebné nasmerovať na financovanie priorít s najväčším
potenciálom rastu, viac využívať návratné finančné zdroje a národné financovanie. Z pohľadu
Komisie je najúčelnejšie využiť EŠIF na podporu týchto oblastí:
 podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie,
 infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť,
 rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce,
 trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov,
 moderná a profesionálna verejná správa.
Na druhej strane, Komisia zároveň otvorene identifikovala nasledovné oblasti podpory, ktoré
už ďalej neodporúča financovať z prostriedkov EÚ:
 všeobecná školská infraštruktúra,
 infraštruktúra v zdravotníctve,
 miestne komunikácie, údržba ciest, verejné osvetlenie,
 komerčné zariadenia cestovného ruchu (hotely, penzióny, aquaparky).
Oprávnenosť podpory pre tieto oblasti bude predmetom ďalších rokovaní medzi Komisiou
a SR.
2.2 Proces prípravy návrhu Partnerskej dohody SR
MDVRR SR vypracovalo v zmysle princípu partnerstva materiál „Návrh základných
princípov na prípravu Partnerskej dohody SR na programové obdobie 2014 – 2020“,
ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 657 z 28. novembra 2012. Tento dokument tvorí
východisko pre stanovenie stratégie a priorít v podmienkach SR na využívanie EŠIF
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efektívnym a účinným spôsobom s cieľom dosiahnuť priority stratégie Európa 2020 a bude
jedným z podkladov na vypracovanie PD SR.
Obsahom materiálu je okrem iného:








zhodnotenie doterajších skúseností z procesu implementácie programového
obdobia 2007 – 2013 v oblasti politiky súdržnosti EÚ, v oblasti politiky rozvoja
vidieka a v oblasti politiky rybného hospodárstva,
informácia o príprave PD SR,
opis základných princípov programovania,
prehľad a výber tematických cieľov a investičných priorít pre PD SR,
zameranie politiky rozvoja vidieka SR a politiky rybného hospodárstva na roky
2014 - 2020,
priemet základných princípov vo vzťahu k cieľu „Európska územná spolupráca“
a k horizontálnym zásadám.

Súčasťou materiálu sú prílohy s harmonogramom prípravy PD SR a programov na roky
2014 – 2020, identifikáciou a zdôvodnením výberu tematických oblastí podpory pre budúce
OP a určením východísk na ich prípravu.
V súvislosti s prípravou PD sa MDVRR SR sústredilo na identifikáciu rozsahu analytickej
a nadväzne strategickej časti PD a pripravoval sa výber expertného tímu zodpovedného
za vypracovanie jednotlivých častí PD. Predpokladaný termín spracovania analytickej časti
PD sa očakáva v marci 2013 a strategickej časti v apríli 2013.

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 prvýkrát dňa 17. 09. 2012. Jedným z hlavných bodov programu bol
aj materiál vypracovaný MDVRR SR „Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej
dohody Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020“, ktorý Rada vlády SR
vzala na vedomie. Svojím uznesením č. 1/2012 schválila zriadenie pracovnej skupiny
„Vyjednávacia skupina Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020“, ako aj zriadenie pracovnej
skupiny na vytvorenie „Územnej dohody medzi vládou SR, regionálnou a miestnou
samosprávou na roky 2014 - 2020“. Zároveň uložila zodpovedným ministrom začať technické
konzultácie SR s Komisiou k príprave PD SR, aktualizovať inštitucionálne zabezpečenie
prípravy PD SR, ako aj vypracovať definitívny návrh Územnej dohody a PD SR a predložiť
tieto materiály na rokovanie Rady vlády SR v stanovených termínoch.
Predmetom zasadania Rady vlády SR dňa 09. 11. 2012 bol tzv. Pozičný dokument Komisie
k Partnerskej dohode SR a programom na roky 2014 – 2020, ktorý obsahuje priority
a odporúčania, na ktoré by sa Slovensko malo sústrediť pri definovaní vlastných oblastí
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podpory na využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Dokument bol prezentovaný
Johannesom Hahnom, členom Komisie zodpovedným za regionálnu politiku EÚ.
Ďalšie zasadnutie Rady vlády SR, ktoré sa konalo dňa 18. 12. 2012 bolo venované diskusii
k „Návrhu inštitucionálneho zabezpečenia prípravy Partnerskej dohody SR na roky
2014 – 2020“ a „Návrhu štruktúry indikatívnych oblastí podpory pre obdobie 2014 – 2020“.
Koordinačným, poradným a iniciatívnym orgánom ministra dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR je Riadiaci výbor pre koordináciu fondov EÚ, ktorý sa podieľa 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 27. 07. 2012 bolo
poskytnutie informácie o príprave tzv. Pozičného dokumentu Komisie a termíne jeho
zverejnenia. Zasadnutie dňa 07. 09. 2012 bolo okrem iného venované aj diskusii k „Návrhu
základných princípov na prípravu Partnerskej dohody SR na programové obdobie
2014 – 2020“ a dňa 26. 10. 2012 informácii o priebehu schvaľovania uvedeného materiálu.
MDVRR SR za účelom prípravy PD SR zriadilo pracovnú skupinu „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 05. 09. 2012. Cieľom zasadnutia pracovnej
skupiny bolo poskytnúť komplexnú informáciu o príprave PD SR, ako aj diskusia k materiálu
„Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody SR na programové obdobie
2014 – 2020“, ktorý bol zaslaný členom tejto pracovnej skupiny na pripomienkovanie.

2.2.2 Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít
Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít sa predkladá v zmysle materiálu „Spôsob
uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky
súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR“. Predmetný materiál bol schválený
uznesením vlády SR č. 305/2012, ktoré ukladá nasledujúce úlohy:
B.1. zabezpečiť plnenie ex ante kondicionalít vo svojej pôsobnosti a predložiť ministrovi
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja informáciu o stave ich plnenia a časový
harmonogram plnenia ex ante kondicionalít s termínom plnenia do 31. júla 2012
a následne do 30. septembra 2012, a to štvrťročne do 30. júna 2013;
B.2. zriadiť pracovné skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionalít s termínom
plnenia do 15. júla 2012;
B.3. zabezpečiť splnenie ex ante kondicionalít s termínom do 30. júna 2013.
K 31. 12. 2012 gestori za jednotlivé ex ante kondicionality vo všeobecnosti splnili úlohy B.1.
a B.2. a vytvorili podmienky pre postupné splnenie úlohy B.3. Pracovné skupiny boli zriadené
v prostredí všetkých gestorov. MF SR, zodpovedné za ex ante kondicionality č. 2.1. „Rast
v oblasti digitálnych služieb“ a č. 2.2. „Infraštruktúra prístupovej siete novej generácie
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(NGA)“, nezvolalo k termínu 31. 12. 2012 zasadnutie pracovnej skupiny2. Predložený
harmonogram plnenia ex ante kondicionalít definuje kľúčové dátumy (začiatok plnenia –
01. 08. 2012, dátum splnenia - 30. 06. 2013). Rovnako svoje pracovné skupiny nezvolali
ani gestori, ktorými sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR
SR“) a Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV SR“).
Prehľad plnenia ex ante kondicionalít:
1.1. Výskum a inovácie a 1.2. Existencia viacročného plánu pre rozpočtovanie a prioritizáciu
investícií
Predmetné ex ante kondicionality sa v súčasnosti plnia priebežne. Gestormi oboch ex ante
kondicionalít sú Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) a Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“). Každý z gestorov pripravuje vlastný
strategický dokument, a to Stratégiu výskumu a vývoja v SR do roku 2020 (MŠVVaŠ SR)
a Inovačnú stratégiu SR na roky 2014 až 2020 (MH SR). Ex ante kondicionality budú podľa
gestorov napĺňané prostredníctvom týchto dvoch hlavných stratégií, pričom obe stratégie
budú vytvárané v úzkej spolupráci uvedených gestorov a budú obsahovo koordinované.
Pre splnenie oboch ex ante kondicionalít je však nevyhnutné vypracovanie len jednej
komplexnej národnej stratégie pre inteligentné špecializácie. Za týmto účelom, v ďalšej dobe
musí nevyhnutne dôjsť k vzájomnej koordinácii všetkých zainteresovaných orgánov.
2.1. Rast v oblasti digitálnych služieb a 2.2. Infraštruktúra prístupovej siete novej generácie
(NGA)
Plní sa čiastočne. MF SR pripravuje „Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych
služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie“. Strategický dokument bude
členený na štyri základné časti: Benchmarking, Rozdielovú analýzu SR a ostatných krajín
(EÚ a svet), Stratégiu pre rast v oblasti digitálnych služieb a Stratégiu pre infraštruktúru NGA
(prístupové siete novej generácie). Vypracovanie tohto strategického dokumentu by malo byť
ukončené do júna 2013. MF SR deklaruje, že vyvinie maximálne úsilie na splnenie
príslušných ex ante kondicionalít v termíne do 30. 04. 2013.
ÚV SR ako spolugestor predmetných ex ante kondicionalít za účelom zabezpečenia
vyhodnotenia stavu ich plnenia začal v druhom polroku 2012 prípravu dvoch hodnotení,
a to Dopad revízií OPIS v kontinuite prípravy „druhej fázy OPIS“ v rámci programového
obdobia 2014 – 2020 a Hodnotenie dopadu intervencií OPIS na vyrovnávanie regionálnych
rozdielov Slovenska. Záverečné výstupy hodnotení ÚV SR očakáva v prvom štvrťroku 2013.
3.1. Boli uskutočnené konkrétne aktivity na podchytenie podpory podnikania s ohľadom
na iniciatívu „Small Business Act“ (SBA)
Plní sa čiastočne. Bol vypracovaný „Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
SR“, ktorý vznikol na základe diskusie s odbornou verejnosťou, ústrednými orgánmi štátnej

2

Pracovná skupina zasadla dňa 11. 02. 2013.
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správy a subjektmi tretieho sektora v rámci prípravy správy o podnikateľskom prostredí
za rok 2010.
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
Plní sa čiastočne. Splnené boli najmä legislatívne požiadavky. Smernica č. 2010/31/EÚ
o energetickej hospodárnosti budov bola v prostredí SR transponovaná zákonom č. 300/2012
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole
vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Z. z.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V súvislosti
s transpozíciou smernice EÚ do prostredia Slovenskej republiky, MDVRR SR zadalo MH SR
na vypracovanie štúdiu „Technické a ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení
zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“, ktorá má stanoviť požiadavky nákladovo
optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov za SR, a to
v marci 2013. Povinnosť merať dodávku energie určeným meradlom v elektroenergetike
a plynárenstve je ustanovená zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
4.2. Boli uskutočnené aktivity na podporu vysokoúčinnej kogenerácie tepla a elektriny
Plní sa čiastočne. Splnené boli najmä legislatívne požiadavky. 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 a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa stanovuje
podľa vyhlášky č. 599/2009 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zákonom
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike sa stanovujú podmienky odberu tepla vyrobeného
z obnoviteľných zdrojov energie, alebo v zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.
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 čl. 4 smernice 2009/28/ES bol
schválený vládou SR uznesením č. 677/2010 zo dňa 06. 10. 2010.
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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. Predpoklad splnenia je po 30. 06. 2013. Stratégia adaptácie SR
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa plní priebežne. V termíne jún - december 2013
sa bude plniť Plán preventívnych adaptačných opatrení na úrovni rezortov. V rovnakom
termíne sa plán bude plniť na úrovni regiónov vrátane riadenia rizík. Vypracovanie metodiky
hodnotenia investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy sa bude
realizovať v termíne júl - december 2013. Pre potreby ochrany pred povodňami v rámci
plnenia ex ante kondicionality bol prijatý nevyhnutný legislatívno-strategický rámec. V tejto
súvislosti sa v termíne do 22. 12. 2013 pripravia mapy povodňového ohrozenia a mapy
povodňového rizika a v termíne do 22. 12. 2015 sa pripravia plány riadenia povodňového
rizika. Od decembra 2011 prebieha proces implementácie smernice 2007/60/ES o hodnotení
a manažmente povodňových rizík, ktorý bude ukončený v decembri 2015. MV SR bude plniť
úlohy spolugestora popri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky k ex ante
kondicionalite 5.1. MV SR bude spoluzodpovedať za splnenie týchto kritérií: opis postupu,
metodiky, metód a údajov (okrem citlivých) používaných pri vnútroštátnom posudzovaní
rizika, opis scenárov s jedným rizikom a viacerými rizikami.
6.1 Sektor vôd
Splnené. SR uplatňuje cenovú politiku v súlade s požiadavkami čl. 9 smernice EP a Rady
2000/60/ES z 23. 10. 2000 ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej
politiky (tzv. Rámcová smernica o vode), pričom rešpektuje všetky platné právne predpisy
v oblasti vodného hospodárstva, ako aj v oblasti ekonomiky. Slovenským regulátorom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví bola vydaná „Regulačná politika na nastávajúce
regulačné obdobie 2012 – 2016“, v ktorej sú zohľadnené požiadavky na zabezpečenie
finančnej udržateľnosti projektov v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií
a vytvorenie podmienok pre obnovu novovybudovaného majetku. Uvedené východiská
regulačnej politiky pre nastávajúce regulačné obdobie sú podrobnejšie rozpracované
vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z, ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom
a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. V rámci pripomienok
k projektu „Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu“ bolo Komisiou
konštatované, že „Komisia berie na vedomie, že SR prijatím novej cenovej politiky v oblasti
vodného hospodárstva uskutočnila ďalšie kroky smerom k úplnej implementácii Rámcovej
smernice o vode“. Aplikovaním vyhlášky č. 217/2011 Z. z. by mali byť splnené požiadavky
čl. 9 Rámcovej smernice o vode.
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 2008/98/ES o odpade. Na národnej úrovni bol
vypracovaný Plán odpadového hospodárstva SR. Doposiaľ sa nezačal implementovať
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na regionálnej a miestnej úrovni. Ministerstvo životného prostredia 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 nadobudne účinnosť 01. 01. 2013.
7.1. Cestná doprava a 7.2. Železničná doprava
Plní sa čiastočne. MDVRR SR pripravuje „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry
do roku 2020“ (ďalej len „Strategický plán“). 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.
8.1. Vytváranie a realizácia aktívnych politík trhu práce vo svetle usmernení politiky
zamestnanosti
Plní sa čiastočne. Čiastočné plnenie zabezpečené prostredníctvom zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktívne opatrenia
na trhu práce, napr. odborné poradenstvo, informačné a poradenské služby v oblasti možností
dlhodobého zamestnania vytvorených na základe štrukturálnych posunov na trhu práce, napr.
prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, budú napĺňané v prvej polovici roka 2013 a ďalej
počas celého programového obdobia 2014 - 2020. Zvýšenie dôrazu na poradenstvo sa
predpokladá v súlade s Akčným plánom aktualizovaného Národného programu reforiem SR
2012 (ďalej len „NPR“), a to novelizáciou zákona č. 5/2004 Z. z. V rámci MPSVR SR
prebiehajú diskusie v súvislosti s prípravou „Stratégie zamestnanosti do roku 2020“. Princípy
stratégie by sa mali stať základom politík zamestnanosti pri rešpektovaní vnútroštátnej,
sektorovej, regionálnej a miestnej úrovne s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu v miere
nezamestnanosti pri využití EŠIF. Ďalším strategickým dokumentom je NPR schválený
uznesením vlády č. 157/2012 a jeho aktualizácia schválená uznesením vlády SR č. 300/2012.
8.2. Samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie podnikov
Opatrenie na skrátenie času na založenie obchodnej spoločnosti je splnené. Lehota
pre registráciu alebo odmietnutie zápisu bola skrátená z päť na dva pracovné dni. Opatrenie
nadobudne účinnosť 01. 01. 2013. Opatrenie na zníženie nákladov na založenie obchodnej
spoločnosti splnilo Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) spracovaním
a uverejnením štandardizovaných vzorov pre malých a stredných podnikateľov, ak spoločnosť
zakladá jediný spoločník alebo akcionár. Zredukovala sa tým nutnosť oslovovať právnych
odborníkov pri vzniku a zmenách v spoločnosti. Prijatím zákona č. 392/2011 Z. z.
o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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ktorý novelizoval zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní sa lehota pri vydaní
živnosti skrátila z päť na tri dni. Jednotné kontaktné miesto (ďalej len „JKM“) umožňuje
záujemcom o podnikanie vykonať všetky potrebné úkony pre vydanie živnostenského
oprávnenia, resp. úkony spojené so vznikom spoločnosti na jednom mieste. Pre ďalšie
rozširovanie služieb JKM je termín splnenia do konca roka 2013 a to z dôvodov, že rozšírenie
služieb JKM sa dotkne aj iných osobitných predpisov (rozhodujúca je IT komunikácia
a úprava ich informačných systémov). Významnú úlohu tu môže zohrať aj „Program ESO“
(Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) s etapami realizácie k 31. 12. 2012 a 31. 12.
2013. Rovnako sa zrušili alebo znížili správne poplatky pre živnostníkov pri elektronických
podaniach.
Čiastočne sa plnia opatrenia ohľadom spájania vhodných služieb rozvoja podnikania
a finančných služieb (prístup ku kapitálu), vrátane dosahu na znevýhodnené skupiny.
Je zavedený „Informačný systém jednotných kontaktných miest“, prevádzkovaný
na obvodných (živnostenských) úradoch v SR, ktorý je v súčasnom období elektronicky
prepojený s:
- informačným systémom (ďalej len „IS“) správcu daní (Daňový úrad SR)
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) (systém –
systém),
- troma 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 (ďalej len „ÚDZS“),
- informačným systémom MS 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.
Spolu s ďalšími opatrenia v oblasti JKM bolo dosiahnuté, že od 01. 01. 2012 je umožnená
elektronická komunikácia občana z akéhokoľvek miesta prostredníctvom ÚPVS
s informačným systémom JKM pre ohlásenie živností a návrhu na zápis do obchodného
registra, vrátane úhrady správnych a súdnych poplatkov (prostredníctvom informačného
systému Štátnej pokladnice). Obvodné (živnostenské) úrady v postavení JKM obstarávajú
voči dotknutým štátnym a verejno-právnym orgánom splnenie podmienok, ktoré záujemcom
o získanie podnikateľského oprávnenia na Slovensku vyplývajú z osobitných právnych
predpisov. Zatiaľ nie je známe, akým spôsobom je zabezpečený dosah na znevýhodnené
skupiny.
8.3 Inštitúcie trhu práce sú modernizované a posilnené v súlade s usmerneniami
zamestnanosti
Plní sa čiastočne. Čiastočné plnenie zabezpečené prostredníctvom zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti. Plnenie nastavené na prvý polrok 2013. V súlade s Akčným
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plánom aktualizovaného NPR SR 2012 sa bude realizovať zjednodušenie systému aktívnej
politiky trhu práce najmä obmedzením počtu nástrojov a znížením administratívnej náročnosti
pri ich implementácii, čím sa uvoľní kapacita verejných služieb zamestnanosti v prospech
personalizovaných služieb, aktívnych a preventívnych opatrení na trhu práce.
8.4 Aktívne a zdravé starnutie
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
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 2 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
Niektoré opatrenia stanovené v Spoločnom záväzku pre zamestnanosť sú už napĺňané, avšak
kompletné posúdenie plnenia 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 plánovalo k 01. 01. 2013 spustiť Rezortný informačný systém (RIS), ktorý mal
sústrediť informácie o žiakoch, školách, zriaďovateľoch, štátnych a školských vzdelávacích
programoch a mal výrazne uľahčiť administratívnu prácu. Na jeho spustenie nadväzujú ďalšie
úlohy ako zavedenie centrálneho registra, analýza predčasného ukončenia školskej
dochádzky, návrh konkrétnych opatrení. Na základe rozhodnutia riadiaceho výboru projektu
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zo dňa 20. 12. 2012 bol schválený posun harmonogramu implementácie RIS so spustením
paralelnej prevádzky od školského roku začínajúceho 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. Pripravuje sa novela zákona o vysokých
školách (1. štvrťrok 2013), ktorá rozdelí bakalárske štúdium na profesijne a akademicky
orientované. Cieľom je pripraviť absolventov na vstup na trh práce po absolvovaní prvého
stupňa. 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, starších a podobne 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 ktorého MŠVVŠ SR
pripravilo systém udelenia oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej
spôsobilosti. V decembri 2012 bolo schválených päť žiadostí na udelenie tohto oprávnenia.
Zároveň prebieha príprava dvoch národných projektov. Prvý je zameraný na vytvorenie
národnej sústavy kvalifikácií a druhý na ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých, ako
nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Výzva na predloženie národných projektov bola
vyhlásená v októbri 2012. K 31. 12. 2012 prebiehal proces formálneho a odborného
schvaľovania oboch Žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
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. Základným strategickým materiálom je NPR SR schválený uznesením
vlády č. 157/2012 a jeho aktualizácia schválená uznesením vlády č. 300/2012. Plnenie je
prepojené s opatreniami politiky zamestnanosti. Opatrenia sú okrem NPR rozpracované
aj v „Národnej sociálnej správe na rok 2012“, ktorá dopĺňa NPR. Strategické opatrenia
na rok 2012 sú rozpracované v troch kľúčových oblastiach: reforma sociálnych dávok,
23

podpora sociálne vylúčených spoločenstiev a zabezpečenie dostupnosti a kvality sociálnych
služieb.
10.2. Je zavedený národný strategický rámec pre začlenenie Rómov
Plní sa čiastočne. Bola schválená „Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020“
uznesením vlády SR č. 1/2012. Pripravuje sa nová verzia Atlasu rómskych komunít (máj jún/2013), ktorý je jedným z východísk pri zavádzaní stratégie. Gestor predloží na rokovanie
vlády SR do 15. 2. 2013 prvú monitorovaciu správu plnenia stratégie. V súčasnosti sa
pripravujú akčné plány stratégie, ktoré budú predmetom schválenia vládou SR. Bližší
harmonogram implementácie nebol predložený, preto nie sú zrejmé ďalšie kroky pri zavedení
stratégie.
10.3. Zdravie
Plní sa čiastočne. Pripravuje sa " Národný strategický rámec pre zdravotníctvo do roku 2020",
ktorý bude pozostávať z troch základných komponentov: 1. organizácia a štruktúra
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; 2. organizácia verejného zdravotného poistenia;
3. vzdelávanie, veda a výskum v zdravotníctve. Prvá verzia stratégie mala byť hotová už
v decembri 2012. Doteraz bol vypracovaný iba 2. a 3. komponent. Predloženie kompletného
dokumentu na pripomienkovanie sa očakáva po 15. 3. 2013.
11.1. Efektivita verejnej správy členských štátov EÚ
Plní sa čiastočne. Strategický dokument „Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená
štátna správa)“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 164/2012, má zjednodušiť
vybavovanie záležitostí zabezpečovaných štátom pre fyzické a právnické osoby. V súčasnosti
predstavuje uvedený dokument koncept reformy štátnej správy, ktorej cieľom je zvýšenie
efektívnosti a kvality fungovania verejnej správy. V prvej etape reformy bol prijatý zákon
č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, na základe ktorého budú s účinnosťou od 01. 01. 2013 zrušené orgány
špecializovanej miestnej štátnej správy na úrovni krajov a dôjde k ich integrácii do obvodných
úradov v sídlach krajov, resp. do špecializovaných obvodných úradov v sídlach krajov.
Taktiež sa k 01. 01. 2013 integrujú prierezové a obslužné činnosti vykonávané miestnymi
orgánmi štátnej správy za účelom transparentného a efektívneho nakladania s finančnými
prostriedkami a majetkom slúžiacim na plnenie úloh týchto orgánov. Výkon prierezových
a obslužných činností bude zabezpečovať úrad MV SR. V súčasnosti sa vykonávajú všetky
potrebné úkony a plnia úlohy súvisiace so zmenou organizácie miestnej štátnej správy tak,
aby od 01. 01. 2013 mohla bezproblémovo fungovať nová organizácia miestnej štátnej
správy.
V druhej etape (zrušenie a integrácia úradov špecializovanej miestnej štátnej správy), t. j.
do 01. 01. 2014, dôjde k integrácii pôsobnosti tzv. špecializovanej miestnej štátnej správy
na úrovni špecializovaných obvodných úradov do obvodných úradov a k vybudovaniu
kontaktných administratívnych miest občanov (ďalej len „KAMO“). Pracoviská KAMO budú
určené na osobnú komunikáciu (formou fyzického, elektronického alebo audio kontaktu)
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najmä medzi obvodnými úradmi a osobou, o ktorej právach, právom chránených záujmoch
a povinnostiach tieto orgány rozhodujú, alebo vo vzťahu ku ktorej konajú. Uvedené reformné
kroky a Program ESO bol prezentovaný zástupcami MV SR na pracovných stretnutiach
so zástupcami Komisie. Zástupcom Komisie boli tiež zaslané písomné odpovede na otázky
predložené na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v Bruseli dňa 24. 10. 2012.
Program ESO vytvára priestor pre zavedenie systémov riadenia kvality v súlade s platnými
normami ISO, medzi ktoré patrí najmä zjednodušenie a racionalizácia administratívnych
procesov, a to integráciou výkonu štátnej správy na jednotlivých úsekoch a integráciou
prierezových a obslužných činností, znižovanie administratívnej záťaže a zjednodušenie styku
fyzických a právnických osôb na úradoch prostredníctvom KAMO a prepojenosťou
informačných systémov. K 01. 01. 2013 bude zrušených 64 úradov špecializovanej štátnej
správy. Súčasne sa zruší 74 rozpočtových organizácií štátu, z toho 50 obvodných úradov
v pôsobnosti MV SR, ktoré sa stanú preddavkovými organizáciami MV SR. Taktiež sa
integrujú prierezové a obslužné činnosti vykonávané miestnymi orgánmi štátnej správy.
Výkon prierezových a obslužných činností bude zabezpečovať MV SR prostredníctvom
centier podpory.
Navrhovanou integráciou miestnej štátnej správy sa zníži počet právnických osôb, ktoré sú
zároveň aj štátnymi rozpočtovými organizáciami, služobnými úradmi a zamestnávateľmi,
správcami majetku štátu, verejnými obstarávateľmi, účtovnými jednotkami a povinnými
osobami informačných systémov verejnej správy. Odstráni sa tým aj duplicita prierezových
a obslužných činností. Naplnením jednotlivých krokov realizácie reformy verejnej správy,
implementáciou úloh Programu ESO sa očakáva dosiahnuť zníženie výdavkov štátneho
rozpočtu už v roku 2013, a to o 50 mil. Eur.
Cieľom Programu ESO v oblasti ľudských zdrojov je stabilizovať administratívne kapacity
na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy. V súvislosti s týmto sa navrhuje stanoviť
podľa kritérií počty funkčných miest na jednotlivých úsekoch výkonu štátnej správy, počty
funkčných miest zabezpečujúcich prierezové a obslužné činnosti (podiel k odborným
zamestnancom a poskytovaným službám), dosiahnuť optimalizáciu zaradenia zamestnancov
podľa vykonávaných činností a zaviesť princípy hmotnej zainteresovanosti v nadväznosti
na kvalitatívne ukazovatele a efektívnosť, nakoľko v oblasti ľudských zdrojov sú
identifikované značné rozdiely v odmeňovaní pracovníkov s rovnakým, alebo veľmi
podobným rozsahom a náročnosťou činností. Zároveň, v záujme rozvoja ľudských zdrojov,
pri predpokladanom rušení orgánov miestnej štátnej správy, nedôjde k hromadnému
prepúšťaniu zamestnancov, ale k ich presunu na iné úseky, ktoré sú v súčasnosti
poddimenzované a na novovytvorené miesta tak, aby bol pozitívne využitý odborný potenciál
zamestnancov štátnej správy. MV SR v spolupráci s MPSVR SR taktiež plánuje navrhnúť
zavedenie hodnotenia výkonu štátneho zamestnanca a zavedenie katalógu pracovných
činností, čo si vyžiada novelizáciu zákona o štátnej službe.
Významným nástrojom monitorovania a hodnotenia výkonu verejnej správy je uskutočnenie
jej auditu. V rámci reformy verejnej správy sa na Slovensku uskutoční audit verejnej správy
v roku 2013. Na zabezpečenie plnenia auditu prijala vláda uznesenie č. 48/2012 novelizované
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neskôr prijatým uznesením č. 465 z 19. 09. 2012, čím ustanovila vecné zameranie auditu,
zodpovedné subjekty, časový harmonogram jeho vykonania a sumarizovanie výsledkov.
Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti verejného
obstarávania v oblasti EŠIF
Splnené. MDVRR SR (CKO) zabezpečilo školenia pre riadiace orgány/sprostredkovateľské
orgány pod riadiacim orgánom týkajúce sa postupov administratívnej kontroly verejného
obstarávania v rámci systému riadenia, prezentovanie najčastejších nedostatkov
identifikovaných pri kontrolách verejného obstarávania, výklad k metodike CKO týkajúcej sa
verejného obstarávania pri implementácii fondov EÚ. Počet uskutočnených školení v danej
oblasti v druhom polroku 2012 bol celkovo päť, počet vyškolených zamestnancov bol celkovo
145. CKO bude pokračovať v zabezpečení školení rovnakého rozsahu a obsahu tém aj v roku
2013. 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 pri EŠIF
MDVRR SR zabezpečuje plnenie ex ante kondicionalít pri príprave implementačného
mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR vo svojej pôsobnosti
prostredníctvom činností zriadenej Pracovnej skupiny k štátnej pomoci. Prvé zasadnutie
Pracovnej skupiny k štátnej pomoci sa uskutočnilo dňa 25. 09. 2012 za účasti zástupcov CKO,
sekcie Operačného programu Doprava a sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja.
Na úvodnom zasadnutí boli predstavené základné princípy posudzovania štátnej pomoci a ich
uplatňovanie v oblasti dopravnej infraštruktúry a bytovej politiky a mestského rozvoja.
Cieľom úvodného stretnutia bolo tiež identifikovanie základného rámca úloh a definovanie
činnosti pracovnej skupiny vo vzťahu k plneniu povinností v súvislosti s napĺňaním
všeobecnej ex ante kondicionality a v súlade s uznesením vlády SR č. 305/2012. Výsledkom
tohto zasadnutia pracovnej skupiny bolo vykonanie opatrení na zabezpečenie odbornej
prípravy a šírenia informácií administratívnym kapacitám podieľajúcim sa na príprave
a realizácii fondov EÚ v programovom období 2014 - 2020 v súčinnosti s odborom štátnej
pomoci MF SR. Uvedená úloha bola zároveň premietnutá do predmetu činnosti uvedenej
v čl. 2, ods. 1, písm. c) Štatútu a rokovacieho poriadku Pracovnej skupiny k štátnej pomoci.
Ústredným bodom druhého zasadnutia Pracovnej skupiny k štátnej pomoci, ktoré sa
uskutočnilo dňa 27. 11. 2012, bolo zaradenie školenia k štátnej pomoci do plánu školení
a vypracovanie podrobného programu školenia v súčinnosti s odborom štátnej pomoci
MF SR. Následne boli do programu zahrnuté aj ďalšie aktuálne témy v súvislosti s otázkou
štátnej pomoci, ktoré boli predmetom riešenia v rámci stretnutí Výboru Komisie
pre koordináciu fondov EÚ (COCOF). Predmetné školenie sa uskutoční vo februári 2013
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za účasti zástupcov všetkých riadiacich orgánov. Samotné výstupy v rámci napĺňania
všeobecnej ex ante kondicionality ,,Štátna pomoc“ a realizácia konkrétnych krokov vedúcich
k jej splneniu sú závislé od existencie štruktúry nových OP na programové obdobie 2014 2020. V prípade identifikácie existencie štátnej pomoci je nevyhnutné mať definovanú
stratégiu na budúce programové obdobie minimálne na úrovni OP.
V pôsobnosti MH SR sa predmetná ex ante kondicionalita plní priebežne. V rámci
štrukturálnych fondov EÚ sa poskytuje štátna pomoc prostredníctvom schémy štátnej pomoci
a schémy minimálnej pomoci. Právnym základom pre poskytovanie pomoci zo štrukturálnych
fondov EÚ je najmä zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
a zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších
predpisov. MH SR zasiela predmetné schémy na posúdenie MF SR z pohľadu dodržiavania
pravidiel pre štátnu pomoc vzhľadom na to, že podľa § 21 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej
pomoci v znení neskorších predpisov je MF SR koordinátorom štátnej pomoci. Vzdelávanie
štátnych zamestnancov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov EÚ zabezpečuje
MH SR v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov,
ako aj prostredníctvom školení organizovaných CKO, ktoré sú zamerané najmä
na zdokonalenie znalostí v rámci implementácie a programového riadenia. V súčasnosti je
zabezpečený komplexný zber údajov o administratívnych kapacitách subjektov zapojených do
implementácie, certifikácie a vládneho auditu, ktorý sa realizuje v súlade s Metodickým
pokynom CKO č. 14. Úlohou je vytváranie systémového rámca pre podporu inštitucionálneho
rozvoja a budovania administratívnych kapacít orgánov zapojených do implementácie
štrukturálnych fondov a KF EÚ a informovanie vlády SR a Komisie o aktuálnom stave
administratívnych kapacít. Predkladané údaje sú zároveň východiskom pre optimálne
nastavenie administratívnych kapacít v súvislosti s prechodom na programové obdobie 2014 –
2020. Údaje sú predkladané polročne.
MDVRR SR nedisponuje informáciami o vyhodnotení ex ante kondicionality v oblasti štátnej
pomoci zo strany ostatných zodpovedných ústredných orgánov štátnej správy (MPSVR SR,
MŠVVŠ SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad vlády SR v spolupráci s MF SR)
k 31. 12. 2012.
Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie európskeho práva v oblasti životného
prostredia týkajúce sa EIA a SEA
Plní sa čiastočne, jednotlivé body sú rozpracované v prípravnej fáze. Bola pripravená analýza
administratívnych kapacít v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (vykonávania
smerníc EIA a SEA), vrátane návrhu opatrení na zabezpečenie ich dostatočného stavu.
Na základe vykonanej Analýzy administratívnych kapacít v oblasti posudzovania vplyvov
na životné prostredie (vykonávania smerníc EIA a SEA), vrátane návrhu opatrení
na zabezpečenie ich dostatočného stavu, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia
SR možno konštatovať, že v Slovenskej republike existuje dostatočné zabezpečenie
administratívnych kapacít pre výkon procesov EIA a SEA. Súčasný stav administratívnych
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kapacít vykonávajúcich agendu EIA a SEA je teda možné považovať za vhodne
dimenzovaný, t. j. navýšenie administratívnych kapacít nie je potrebné.
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
MDVRR SR zabezpečuje plnenie ex ante kondicionalít pri príprave implementačného
mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR vo svojej pôsobnosti
prioritne 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 ex ante kondicionality ,,Štatistické systémy a ukazovatele
výsledkov“. Informácie získané z daného pracovného stretnutia budú využité v rámci ďalšej
činnosti Pracovnej skupiny k štatistickým systémom a ukazovateľom výsledkov. Z hľadiska
plnenia predmetnej ex ante kondicionality a prijímania konkrétnejších krokov na jej splnenie
je nevyhnutné podotknúť, že bez definovania inštitucionálneho rozdelenia a určenia OP a ich
cieľov v novom programovom období je súčasné plnenie úlohy skôr vo všeobecnejšej
a prípravnej fáze. Konkrétne kroky vedúce k nastaveniu systému výsledkových ukazovateľov
a štatistického systému pre uskutočňovanie hodnotení je závislé práve na týchto
podmienkach. Ich splnenie je pre ďalšie kroky vedúce k splneniu tejto ex ante kondicionality
nevyhnutné.

3. Závery a odporúčania
Vzhľadom na potrebu vypracovania PD SR a OP v krátkom časovom období sa bude
od všetkých zainteresovaných partnerov vyžadovať veľmi koncentrovaný a sústredený prístup
v snahe dosiahnuť čo najkvalifikovanejšie výstupy.
Z tohto dôvodu je v najbližšom období žiaduce sústrediť sa na vypracovanie nezávislej
analytickej a strategickej časti PD SR a OP. S cieľom zlepšiť kvalitu prípravy PD SR a OP
je zároveň potrebné vypracovať paralelne ich ex ante hodnotenie, ktoré sa zameria najmä
na zhodnotenie ich prínosu k stratégii Európa 2020 a posúdenie súladu vybraných
tematických cieľov a priorít so SSR, ako aj špecifickými odporúčaniami Rady EÚ pre SR.
Taktiež je potrebné zabezpečiť proces posudzovania vplyvov PD SR a OP na životné
prostredie.
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V súvislosti s uznesením vlády SR č. 305/2012, MDVRR SR identifikovalo problém
s plnením niektorých ex ante kondicionalít týkajúcich sa inteligentnej špecializácie, štátnej
pomoci a transpozície smerníc EÚ do právneho prostredia SR. Vzhľadom na uvedené
problémy bude MDVRR SR iniciovať pravidelné stretnutia s príslušnými gestormi
zodpovednými za plnenie jednotlivých ex ante kondicionalít.
MDVRR SR ďalej navrhuje, aby MF SR zabezpečovalo koordináciu a metodické riadenie
spracovania všeobecnej ex ante kondicionality v oblasti štátnej pomoci v súčinnosti
so spolupracujúcimi rezortmi, ktoré majú priamu zodpovednosť za vypracovanie tejto
kondicionality v príslušných operačných programoch.
EK plánuje začiatkom roka 2013 vydať návrh usmernenia k ex ante kondicionalitám,
v ktorom bližšie vysvetlí kritériá pre vyhodnocovanie jednotlivých ex ante kondicionalít,
ktoré by mala SR použiť na národnej úrovni.
Z dôvodu potreby predloženia návrhu PD, vrátane jej ex ante hodnotenia Európskej komisii
v termíne do 30. 06. 2013 je potrebné, aby zodpovedné ústredné orgány štátnej správy
zabezpečili splnenie ex ante kondicionalít v podmienkach SR v skrátenom termíne do
30. 04. 2013. V súvislosti s ex ante kondicionalitami, ktoré nebudú splnené k uvedenému
termínu MDVRR SR navrhuje, aby zodpovedné ústredné orgány štátnej správy ďalej
predkladali odpočet plnenia nesplnených ex ante kondicionalít každé dva mesiace, a to až do
obdobia schválenia PD Európskou komisiou. V zmysle uvedeného sa upravuje zmena termínu
plnenia úlohy B.3. v uznesení vlády SR č. 305/2012 a to z 30. 06. 2013 na 30. 04. 2013 a
zároveň zmena termínu plnenia úlohy B.1. nasledovne: „do 31. marca 2013 a do 30. apríla
2013 a následne každé dva mesiace až do schválenia PD Európskou komisiou“.
Na základe potreby vyhodnocovania plnenia ex ante kondicionalít pre proces vyjednávania
k PD SR so zástupcami Komisie, je žiaduce pripraviť komplexnú informáciu za SR o stave
ich plnenia, vrátane ex ante kondicionalít týkajúcich sa oblastí rozvoja vidieka a rybného
hospodárstva. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečovať predkladanie pravidelnej informácie
MDVRR SR o stave plnenia ex ante kondicionalít aj za oblasť rozvoja vidieka a rybného
hospodárstva.
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Zoznam použitých skratiek
BVFR
CKO
COCOF
COREPER
CY PRES
ČŠ
DG REGIO
EFNRH
EFRR
EIA
EP
EPFRV
ES
ESF
ESPON
EŠIF
EÚ
EUROSTAT
EÚS
EZÚS
GAC
IS
JKM
KAMO
MDVRR SR
MF SR
MH SR
MPSVR SR
MS SR
MŠVVŠ SR
MV SR
NPR
OP
PD
RIS
RKS
SAWP
SEA
SR
ÚPVS
V4

Budúci viacročný finančný rámec
Centrálny koordinačný orgán
Výbor Komisie pre koordináciu fondov EÚ
Výbor stálych zástupcov
Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ
Členský štát
Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku
Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo
Európsky fond regionálneho rozvoja
(Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov
činnosti na životné prostredie
Európsky parlament
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Európske spoločenstvo
Európsky sociálny fond
Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti
Európske štrukturálne a investičné fondy
Európska únia
Štatistický úrad Európskeho spoločenstva
Európska územná spolupráca
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Rada EÚ pre všeobecné záležitosti
Informačný systém
Jednotné kontaktné miesto
Kontaktné administratívne miesto občanov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Národný program reforiem
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
Ústredný portál verejnej správy
Vyšehradská štvorka
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