
Príprava politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR 

1. Poradné orgány a pracovné skupiny na zabezpečenie koordinácie politiky súdržnosti EÚ po roku 
2013 v podmienkach Slovenskej republiky (SR):  
a) Rada vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky  2014 – 2020 - koordinačný, poradný a 

iniciatívny orgán vlády SR; 
b) Riadiaci výbor pre koordináciu fondov EÚ - koordinačný, poradný a iniciatívny orgán ministra 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR aj pre prípravu hlavných legislatívnych, 
strategických, koncepčných a programových dokumentov pre politiku súdržnosti EÚ po roku 
2013 na úrovni SR.  

c) Rezortná koordinačná skupina MDVRR SR pre politiku súdržnosti EÚ - príprava pozícií SR na 
zasadnutia pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia (SAWP) v Bruseli; 

d) pracovná skupina „Partnerstvo pre politiku súdržnosti“ - príprava Partnerskej dohody SR za 
účasti zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, 
akademickej sféry, profesijných združení, mimovládnych a iných organizácií;  

 
2. Dokumenty súvisiace s prípravou Partnerskej dohody SR  

a) „Spôsob uplatnenia tzv. ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu 
politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach Slovenskej republiky“ – informuje o 
spôsobe uplatnenia ex ante kondicionalít, t. j. súbore podmienok, ktorých splnenie je 
nevyhnutné na plynulé čerpanie fondov EÚ v budúcom programovom období (schválený 
vládou SR v júni 2012); 

b) „Informácia o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a 
strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti“ –obsahom informácie je negociačný 
proces k návrhom legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2013, príprava 
Partnerskej dohody SR na programové obdobie 2014 – 2020 a vyhodnotenie plnenia ex ante 
kondicionalít za príslušné obdobie (predkladaná na rokovanie vlády SR polročne); 

c) „Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody SR na programové obdobie 
2014 – 2020“ – východisko pre stanovenie stratégie a priorít v podmienkach SR na využívanie 
fondov EÚ (schválený vládou SR v novembri 2012); 

d) „Pozičný dokument Komisie k Partnerskej dohode SR a programom na roky 2014 – 2020“ - 
predstavenie pohľadu 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 (na úrovni SR prezentovaný sociálno-ekonomickým partnerom v novembri 
2012). 

e) Návrh štruktúry  indikatívnych oblastí podpory pre obdobie 2014 - 2020 - stanovenie 
predbežného návrhu určenia garantov zodpovedných za zabezpečenie čiastkových úloh 
prípravy PD a OP 

f) Návrh aktualizácie inštitucionálneho zabezpečenia prípravy Partnerskej dohody Slovenskej 
republiky na roky 2014 – 2020  
 

3. Ďalšie kroky: 
a) neformálne stretnutia so zástupcami EK k jednotlivým prioritám identifikovaným v Pozičnom 

dokumente EK – január až máj 2013  
b) vypracovanie Územnej dohody medzi vládou SR, regionálnou a miestnou samosprávou SR – 

február 2013; 
c) vypracovanie analytickej a strategickej časti Partnerskej dohody SR – apríl 2013; 
d) obstaranie ex ante hodnotenia Partnerskej dohody SR – apríl 2013; 
e) zabezpečenie ex ante hodnotenia Partnerskej dohody SR – máj 2013; 
f) zabezpečenie hodnotenia vplyvov Partnerskej dohody SR na životné prostredie (SEA) – 

august 2013; 
g) predloženie Partnerskej dohody SR na rokovanie vlády SR – júl 2013; 
h) zabezpečenie plnenia ex ante kondicionalít - do 30. 6. 2013. 
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Čo súvisí s osobami so zdravotným postihnutím: 
a) Rozsah tematických cieľov pre fondy EÚ na programové obdobie 2014 – 2020: 

1)  posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; 
2)  zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich  využívania a 

kvality; 
3)  zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho sektora 

(v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade EFNRH); 
4)  podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;  
5)  podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík; 
6)  ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov; 
7)  podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach; 
8)  podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily; 
9)  podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe; 
10)  investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania; 
11)  zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy. 
 

V rámci týchto cieľov bude možná aj podpora osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom 
horizontálnych zásad Presadzovanie rovnosti medzi mužmi a ženami a nediskriminácia, ktoré budú 
musieť byť zohľadnená v priebehu prípravy, ako aj vykonávania PD a všetkých OP.  
V návrhu všeobecného nariadenia EÚ sa uvádza, že členské štáty sa vhodným spôsobom zamerajú na 
potreby znevýhodnených skupín s cieľom umožniť im lepšie sa zapojiť do trhu práce, a tým uľahčiť ich 
plné zapojenie sa do spoločnosti. Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia, aby 
nedochádzalo k diskriminácii na základe zdravotného postihnutia. Riadiaci orgán zabezpečí, aby 
všetky výrobky, tovar, služby a infraštruktúra, ktoré sú dostupné alebo poskytované verejnosti a sú 
spolufinancované z fondov EÚ boli prístupné všetkým občanom, vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zabezpečené musia byť najmä 
dostupnosť fyzického prostredia, dopravy, informačných a komunikačných technológií s cieľom 
podporiť začlenenie znevýhodnených skupín, vrátane osôb so zdravotným postihnutím. 
 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania k materiálu „Návrh základných princípov na 
prípravu Partnerskej dohody SR na programové obdobie 2014 - 2020“ Národná rada občanov so 
zdravotným postihnutím (NROZP SR) predložila svoju pripomienku. Pripomienka bola akceptovaná 
a zapracovaná. 
Znenie po zapracovaní pripomienky: „Opis špecifických opatrení počas prípravy, navrhovania 
a vykonávania OP na podporu rovnosti príležitostí a prevencie diskriminácie z dôvodu 
pohlavia, rasového a etnického pôvodu, viery, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, najmä 
v súvislosti s prístupom k financovaniu a s ohľadom na potreby rôznych cieľových skupín ohrozených 
diskrimináciou a najmä s ohľadom na požiadavky na zjednodušenie pohybu osôb so zdravotným 
postihnutím a požiadavky na zabezpečenie prístupnosti služieb a informácií určených pre verejnosť 
berúc do úvahy špecifické potreby osôb so zdravotným postihnutím.“ 
 
b) v pracovnej skupine Partnerstvo pre politiku súdržnosti občania so zdravotným postihnutím 
nemajú zastúpenie. Preto by bolo žiaduce vyzvať zástupcov osôb zo zdravotným postihnutím, aby 
požiadali o nomináciu do predmetnej pracovnej skupine (listom na predsedu pracovnej skupiny, 
ktorým je minister DVRR SR). 
 
c) Pre zabezpečenie/uplatnenie konkrétnych požiadaviek zo strany zástupcov osôb so zdravotným 
postihnutím odporúčame obrátiť sa na zodpovedné riadiace orgány, ktoré budú pripravovať 
jednotlivé operačné programy na programové obdobie 2014 - 2020 v ich pôsobnosti.  
 
MDVRR SR, z pozície CKO, zabezpečuje informovanosť o príprave budúcej podoby politiky     
súdržnosti EÚ aj prostredníctvom svojej domácej webovej stránky (http://www.telecom.gov.sk/), ako 
aj stránky CKO (http://www.nsrr.sk), na ktorej bola vytvorená samostatná sekcia pre programové 
obdobie 2014-2020. 
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