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Príprava PD a OP SR na roky 2021 - 2027

Návrh všeobecného nariadenia

5 cieľov politiky súdržnosti

1. Inteligentnejšia Európa (45 % z EFRR)

2. Ekologickejšia Európa (30 % z EFRR)
3. Prepojenejšia Európa
4. Sociálnejšia Európa
5. Európa bližšie k občanom

Tematicky 
zamerané ciele 

1 – 4

Územne 
zameraný cieľ 

5



Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 schválila na svojom zasadnutí dňa 3. októbra 2019 materiál:

„Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027“

Navrhovaný rozsah priorít pre účely financovania z fondov politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 bol výsledkom 
širokého participatívneho procesu na národnej úrovni, ktorý ocenili aj zástupcovia Európskej komisie (celkovo bolo 
oslovených 326 subjektov a taktiež sa od mája 2019 do augusta 2019 uskutočnilo viac ako 70 pracovných rokovaní medzi 
CKO a jednotlivými rezortmi a ďalšími partnermi).

Navrhovaný rozsah priorít zohľadňuje rozdelenie podľa 5 cieľov politiky súdržnosti EÚ, ktoré definuje návrh všeobecného
nariadenia EÚ.
S cieľom významného zjednodušenia a efektívnejšieho riadenia využívania fondov politiky súdržnosti EÚ v období 2021 –
2027, ďalej väčšej orientácie na výsledky a ľahšieho dosiahnutia cieľov je nevyhnutné zásadnejšie zjednodušenie
implementačnej štruktúry budúcich fondov EÚ, t. j. zníženie počtu operačných programov, ako aj zásadnejšie zníženie
subjektov zodpovedných za implementáciu fondov EÚ.

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Čo musíme zohľadniť pri definovaní investičných priorít

základné dokumenty EK

Špecifické odporúčania pre krajiny (CSRs) zverejnené 5.6. 2019
Navrhované oblasti na zlepšenie: inkluzívne vzdelávanie, integrácia znevýhodnených skupín, investície do
zdravotníctva, výskumu a inovácií, dopravy, efektívnosť justičného systému, atď.

Pozičný dokument EK – Príloha D: Investičné usmernenia k financovaniu politiky súdržnosti na 
roky 2021 – 2027 pre Slovensko

Kam smerovať investície z fondov EÚ v rámci 5 Cieľov politiky súdržnosti

Správa o Slovensku 2019 (27.2.2019)

Hodnotenie sociálnej a hospodárskej situácie/vývoja v SR

Špecif. 
odporúčania 

(CSR)

Príloha D

Správa o Slovensku



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 1: 

• Vzdelávanie – spolupráca akademického sektora a zamestnávateľov; podpora ľudských zdrojov vo 
výskume a vývoji; modernizácia centrálnej infraštruktúry pre VaV; podpora slovenských subjektov v 
európskom výskume; digitálna transformácia ekonomiky;

• Rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (napr. podpora 
budovania ľudských zdrojov vo VaV)

• Využívania výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády (napr. modernizácia verejných služieb)
• Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP, vrátane produktívnych investícií
• Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské 

zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ (napr. podpora kvality terciárneho vzdelávania orientovaného 
na pracovný trh)

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 2:
• Zvýšenie energetickej efektívnosti, podpora OZE a zníženie emisií skleníkových plynov
• Adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti voči katastrofám (napr. vodné hospodárstvo a 

retenčná schopnosť krajiny a sídelného prostredia)
• Prechod na obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov a zlepšenie kvality ovzdušia (napr. 

komplexný prístup k prevencii tvorby, opätovného použitia a zhodnocovania odpadov)
• Zlepšenie kvality vôd a stavu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 3:
• Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy 

(napr. dobudovanie diaľničných spojení TEN-T)
• Rozvoj a podpora udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 

mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility 
(napr. modernizácia a výstavba ciest I. triedy)

• Podpora digitálnej pripojiteľnosti

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 4:
• Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov, najmä mladých a dlhodobo nezamestnaných 

a znevýhodnených skupín
• Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností a zabezpečiť 

včasnú a cielenú pomoc
• Podpora lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti a závislé 

osoby vo väzbe na rodovo vyváženú účasť na trhu práce
• Zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s 

cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností
• Zlepšenie prístupu k inkluzívnym a ku kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného 

vzdelávania
• Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
• Podpora soc.-ekon. integrácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK)
• Zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti rozvíjaním infraštruktúry
• Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb 

a detí
• Riešenie materiálnej deprivácie

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Vo východiskovom návrhu identifikované tieto priority pre SR na obdobie 2021 - 2027: 

Cieľ 5:
• Regionálny rozvoj, miestny rozvoj a bezpečnosť
• Komplexná podpora rozvoja všetkých foriem cestovného ruchu na základe podpory rozvoja 

špecifík a endogénneho potenciálu regiónov Slovenska 
• Regióny so špecifickými potrebami

Regionálny prístup v budúcom programovom období 2021-2027



Simple Portfolio
Presentation

Koncept územnej 
podpory  2021-2027

Cieľ 5 „Európa bližšie k občanom + 
aktivity cieľov 1-4 v zmysle dohody a 
konceptu ITA“

Efektívna a adresná podpora územia

 Využitie integrovaného územného 

prístupu (čl. 22 návrhu všeobecného nariadenia 

2021-2027)

 Podmienka - Strategický rozvojový 

dokument regiónu – včerajšia dohoda  
ZMOS+SK8+UNMS- len 8 ITA

 Rada partnerstva v každom VÚC 

 Regionálne prerozdelenie alokácie – na 
základe rozvojovej úrovne územia – pre 

Trenčiansky REGIÓN aj JTF – koncept

 Akčný plán transformácie HN - základ



Algoritmus prerozdelenia územnej alokácie

prerozdelenie medzi 8 VÚC – ako regiónov na základe
matematického modelu (algoritmu)

kombinácia dostupných štatistických údajov na
regionálnej a lokálnej úrovni (ako sú napr. počet obyvateľov,
nezamestnanosť, regionálny hrubý domáci produkt,
vzdelanostná štruktúra)

zohľadnenie rozvojovej zaostalosti jednotlivých vyšších 
územných celkov - zaostalejší región bude mať pridelenú vyššiu 
alokáciu z obálky pre územný rozvoj

01

02

03

alokácia pre jednotlivé VÚC bude percentuálne rozdelená na 2 
časti:
 alokácia pre podporu aktivít spadajúcich do

kompetencií VÚC
 alokácia pre podporu aktivít spadajúcich do

kompetencií miest a obcí na území VÚC
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Integrovaná územná stratégia

Identifikuje mechanizmus 
implementácie a jeho stabilitu na 
politickej úrovni počas celého 
programového obdobia 2021 – 2027
zjednoduší procesy, zvýrazní 
verejný záujem 

Uzatvorená medzi relevantnými 
zástupcami štátu, regionálnej 
a miestnej územnej samosprávy



Integrované územné stratégie

Schvaľované Radou partnerstva

Vypracované na úrovni VÚC v 
spolupráci s partnermi 
(v súlade s čl. 23 návrhu všeobecného 
nariadenia)

Súčasťou každej územnej 
stratégie bude zoznam:

 Výber operácií 
plánovaných operácií 
VÚC

 Výber operácií 
realizovaných na miestnej 
úrovni  

 operácií realizovaných 
v rámci podpory 
udržateľného mestského 
rozvoja(rozhodnutie o 
benchmarku –



Rada partnerstva

Zloženie 
• zástupcovia VÚC
• Okresov ako štatistických 

celkov ( zastupujúci mestá a 
obce)

• kľúčoví socio-ekonomickí 
partneri

Zloženie 
• zástupcovia VÚC
• Okresov ako štatistických 

celkov ( zastupujúci mestá a 
obce)

• kľúčoví socio-ekonomickí 
partneri

 Zriadená v každom VÚC

 Orgán založený na 
princípe partnerstva

 Bude plniť svoje úlohy v 
priebehu celého 
programového obdobiaÚlohy

 príprava a schvaľovanie 
rozvojovej stratégie 

 výber zoznamu 
podporovaných operácií

 monitorovanie a kontrola 
implementácie

Úlohy
 príprava a schvaľovanie 

rozvojovej stratégie 
 výber zoznamu 

podporovaných operácií
 monitorovanie a kontrola 

implementácie



Implementačný mechanizmus projektov
v budúcom programovom období 2021-2027

Implementačný mechanizmus projektov

Po schválení Integrovaných územných investícií s uvedeným zoznamom operácií, nebude následne potrebné
vyhlasovanie výziev a realizácia schvaľovacieho procesu ale dôjde k zazmluvneniu projektu s prijímateľom.

Za riadenie OP a koordináciu všetkých subjektov bude zodpovedný RO (ÚPPVII). Integrované územné stratégie
bude vypracovávať Rada partnerstva pod vedením príslušného VÚC. V rade partnerstva budú v súlade
s princípom partnerstva zastúpené orgány štátnej správy, samosprávy a socio-ekonomickí partneri.

Projektové zámery schválené v rámci Integrovaných územných investícií budú následne rozpracované do projektov
prostredníctvom centier pomoci na úrovni Regiónov v rámci samosprávnych celkov. Má to za cieľ maximálne
znížiť administratívnu záťaž prijímateľov, odstrániť chybovosť prípravy aj implementácie projektov a urýchliť
proces zazmluvnenia projektov.
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Schválenie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra
• Uznesením vlády SR č. 336/2019 z 3.júla 2019

• Na základe úlohy C.1 uzn. vlády SR č. 580/2018 z 12. decembra 2018 k problematike transformácie regiónu 
horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti 
dodávok elektriny

• Pripravený s EK - Službou na podporu štrukturálnych reforiem (EC SRSS) ako súčasť projektu Transformácia 
uhoľného regiónu horná Nitra, ktorý dodala spoločnosť PwC pre ÚPVII a TSK

4 Piliere AP: 
1. Mobilita a prepojenosť regiónu
2. Ekonomika, podnikanie a inovácie 
3. Udržateľné životné prostredie 
4. Kvalita života a sociálna infraštruktúra

• Zásobník indikatívnych projektových zámerov (220) – bude aktualizovaný v zmysle uznesenia vlády SR do 30.6.2020

• Potenciál financovania zadefinovaných pilierov/priorít/opatrení Akčného plánu v programovom období 2021 - 2027
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Realizácia Akčného plánu

• 28. novembra 2019 na zasadnutí Pracovnej skupiny pre transformáciu regiónu horná Nitra, ktorá je v gescii 
ÚPVII, bolo jednohlasne vyselektovaných a schválených 8 projektových zámerov pre posúdenie Jaspers. 
17.12.2019 ÚPVII písomne požiadal zástupcov proj. Zámerov o doplnenie podkladov v zmysle motediky a 
požiadaviek Jaspers. Vo februári 2020 boli projektové zámery zaslané na posúdenie Jaspers za účelom 
možností identifikovania ich oprávnenosti a financovania ešte v programovom období 2014-2020. 

Ide o nasledovné projektové zámery: 

1. Výskum prírodného mikrobiálneho plynu v Hornonitrianskej kotline pre jeho potenciálnu ťažbu

2. Rozšírenie opráv železničných vagónov“ a „Inovatívna výroba podvozkov železničných nákladných vagónov 
vrátane výskumu a vývoja

3. Výskumno-vývojové centrum pre podzemné technológie

4. Vývoj novej metódy materiálového zhodnotenia vedľajšieho energetického produktu z tepelnej elektrárne

5. Vybudovanie vývojovo-výrobného centra pre rozvoj elektro-mobility a riadenie služieb

6. Rozvoj sociálnych služieb v meste Prievidza

7. Termochemické spracovanie pneumatík
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Realizácia Akčného plánu

Ďalšie projekty v realizácii:

• výzva v rámci OP Integrovaná infraštruktúra na „Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 
na podporu vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb 
v regióne horná Nitra“.

• Národný projekt z OP ĽZ na podporu soft nástrojov na pracovnom trhu pre hornú Nitru
(analýza dostupnej pracovnej sily, rekvalifikácie, aktívna spolupráca s terajšími zamestnancami) 

• Národný projekt z OP EVS Inteligentný a lepší vyšší územný celok (navýšenie administratívnych 
kapacít na prípravu projektov pre VUC a obce a mestá regiónu hornej Nitry)

• Obchvat Prievidze – I. etapa, II stavba - schválený zámer národného projektu a vydané vyzvanie 
na predloženie ŽoNFP

• R2 Projektová príprava - schválený zámer na projektovú prípravu a vydané vyzvanie na 
predloženie ŽoNFP

• ŽSR optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa - schválený zámer národného projektu



Fond na spravodlivú transformáciu (JUST TRANSITION FUND)
v budúcom programovom období 2021-2027

- jeden z nástrojov riešenia Európskeho ekologického dohovoru (The Green Deal), pre transformáciu Európy na 
uhlíkovo neutrálnu spoločnosť. Má byť kľúčovým nástrojom na podporu území, najviac postihnutých prechodom 
ku klimatickej neutralite, a na zabránenie nárastu regionálnych rozdielov (v SR navrhnuté regióny horná Nitra a 
Košický samosprávny kraj);

- má sa zriadiť v rámci politiky súdržnosti;
- má sa implementovať zdieľaným riadením v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi 

a zainteresovanými stranami; 
- v roku 2020 začnú negociácie k nastaveniu fondu v jednotlivých členských krajinách EÚ;
- potreba vypracovania Územného plánu transformácie (za SR);
- do 20% národnej alokácie pre EŠIF;
- alokácia pre SR: 162 mil. EUR + 580 mil. EUR z mobilizovaných zdrojov (ERDF a ESF+)  



JUST TRANSITION FUND
in the programming period 2021 - 2027

Kľúčové aktivity Fondu pre spravodlivú transformáciu by mali byť zamerané najmä na: 
 Investície do regenerácie a dekontaminácie lokalít, obnovy pôdy; 
 Investície do výskumných a inovačných aktivít a podpora prenosu pokročilých technológií; 
 Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia pracovníkov; 
 Investície do zavádzania technológií a infraštruktúr za prijateľnú cenu v rámci čistej energie, 

znižovanie emisií skleníkových plynov, energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie; 
 Technickú pomoc. 

S cieľom zvýšiť využívanie digitálnych verejných služieb sa určili prioritné oblasti Fondu pre spravodlivú 
transformáciu:

 Digitalizácia a digitálna konektivita. 



JUST TRANSITION FUND
in the programming period 2021 - 2027

Na ďalšiu podporu trvalo udržateľného regionálneho a miestneho rozvoja boli potrebné investičné 
potreby identifikované ako kľúčové aktivity Fondu pre spravodlivú transformáciu a to najmä:
 Investície do vytvárania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov a 

poradenských služieb;
 Investície do zlepšenia obehového hospodárstva, a to aj prostredníctvom predchádzania vzniku 

odpadu, zníženia, efektívneho využívania zdrojov, opätovného použitie, opravy a recyklácie.

Implementácia:
 Operačné programy alebo
 Špecifické prioritné osi s podporou z JTF.



Structural Reforms Support Programme
Projekt ÚPVII: Environmentálne vplyvy a rehabilitácia krajiny v regióne hornej Nitry, predložený 23.10.2019, predbežne schválený 19.12.2019.

Aby sa zabránilo negatívnym na ŽP  a bezpečnosť v procese prechodu od uhlia sú v projekte stanovené ciele:

Vplyv uzatvárania baní v oblasti hydrogeológie je potrebné posudzovať nezávisle od priesakových vôd, podzemných vôd a banských termálnych vôd 
popri existencii kúpeľov. 

2. Revitalizácia a opätovné využitie existujúcej infraštruktúry
a) Opätovné využitie vybratej infraštruktúry banskej spoločnosti pre nový hospodársky

rozvoj
b) Využívanie pôdy nad ohrozenými oblasťami s obmedzeným stavebným   

potenciálom

1. Plnenie základných požiadaviek pri uzatváraní baní 
a) Zabezpečenie podzemných banských priestorov 
b) Vyradenie redundantnej infraštruktúry
c) Rehabillitácia nadzemných vplyvov
d) Zachovanie vybraného prírodného a kultúrneho dedičstva

3. Rozvoj nových alternatív energie prijateľných pre ŽP 
a) Rozvoj nového zdroja vykurovania ako náhrada za zdroj 

závislý od uhlia
b) Podpora energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov  

energie

4. Podpora rozvoja nových hospodárskych sektorov v symbióze s čistým ŽP
a) Rekonštrukcia existujúcich priemyselných parkov HBP a elektrárne Nováky na 

hnedé industriálne parky (brownfield)
b) Podpora nových hospodárskych oblastí s lepšou environmentálnou stopou 

5. Rekultivácia a regenerácia prostredia regiónu horná Nitra
a) Mapovanie a popis všetkých lokalít negatívne ovplyvnených ťažbou 
b)Technická a biologická rekultivácia nadzemného prostredia  

ovplyvneného ťažbou
c) Čistenie riek v regióne horná Nitra
d) Vodozádržné opatrenia

6. Študijné cesty do krajín, ktoré prešli zatváraním baní, environmentálnymi 
dopadmi a rehabilitáciou krajiny návrhy: 

a) Bilbao v Španielsku a 
b) Doncaster v UK. 



Štrukturálne Opatrenia pre obdobie 2021 - 2027

Verejný záujem na prvom mieste všetkých politík a opatrení

Integrovaný prístup – eliminácia rozdrobenosti aktivít,
obmedzenia kvázi súťaže vo verejnom priestore, posilnenie
schopností verejných prijímateľov

Kompetencie jednotlivých stakeholdrov- jasné vymedzenie 
kompetencií, odstránenie duplicít, výsledkový audit 

01

02

03

Transparentnosť procesov

04



Štrukturálne Opatrenia pre obdobie 2021 - 2027

Obstarávanie – systémová novela zákona o VO, zjednodušenie
procesov, aplikácia v duchu smernice EÚ o VO, najlepšie prístupy
z iných krajín ako napr. regionálne prístupy, aplikácia black listov
apod./ obnovenie OSO apod/

Racionalizácia a realizovateľnosť – riešiť projekty udržateľné.
Koncentrovať zdroje, súčasne zjednodušovanie odstránenie
tzv.goldplatingu

Inovatívne riešenia – riešiť potreby budúcnosti,  
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