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Postavenie CKO v procese prípravy PO 2021 - 2027

CKO

Nové 
zodpovednosti

Metodika 

a koordinácia 
subjektov

Prierezové 
priority

Politika 
súdržnosti

Monitorovanie 
a hodnotenie

• Monitorovanie
• Hodnotenie
• Koordinácia 

implementácie 
výkonnostného
rámca

• Schvaľovanie záväzných plánov 
OP

• Posudzovanie návrhov výziev OP
• Krízový manažment OP

• Strategické a koncepčné dokumenty pre 
politiku súdržnosti

• Partnerská dohoda 2021-2027
• Budúcnosť politiky súdržnosti
• Spolupráca s V4, EK, partnermi
• Negociácie

• Systém riadenia 
a kontroly EŠIF

• Príručky
• Zákon o EŠIF

Zákon č. 292/2014 o príspevku z EŠIF, Štatút  a Organizačný poriadok ÚPPVII

 CKO zabezpečuje prípravu legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov politiky súdržnosti 
v SR

 CKO zabezpečuje prípravu politiky súdržnosti na programové obdobie po roku 2020 a prípravu mechanizmu jej 
implementácie na úrovni EÚ a SR, zabezpečuje prípravu PD SR 2021 – 2027 a koordinuje prípravu OP

• RIS 3
• Európske 

iniciatívy
• Synergie a 

komplementarity
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Programové obdobie 2014 - 2020

11 TC 

(ustanovené vo 
všeobecnom 
nariadení)

Ex ante
kondicionality

Pozičný dokument 
EK

Špecifické 
odporúčania Rady 

pre krajiny

Národný program 
reforiem

Stratégia 
Európa 
2020

Hlavné medzníky

 Jún 2012

- vznik Rady vlády pre PD SR      (zasadnutia:   1. 
zasadnutie – 9/2012, 11/2012, 3/2013...)  

- CKO zahájilo prípravu  PD SR

 Október 2012 – zverejnenie Pozičného dokumentu EK

 Do januára 2013 – odborná konzultácia k Pozičnému 
dokumentu EK

 Január 2013 – začiatok negociácií 

s EK podľa jednotlivých blokov (dôraz     

na: programovanie, riadenie a     

kontrola)

 Jún 2014 – EK schválila PD SR
(SR bola medzi prvými 5 ČŠ a prvá vrátane OP RH)
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Programové obdobie 2021 - 2027

5 cieľov politiky 
súdržnosti 

Základné 
podmienky

Správa o krajine 
+ nová príloha: 
Investment 

guidance
(Pozičný 

dokument)

Špecifické 
odporúčania Rady 

pre krajiny s 
investičným 
priemetom

Národný program 
reforiem

Európsky 
semester

Hlavné medzníky:

 Máj 2018 – zo strany EK zverejnenie 
legislatívy  pre politiku súdržnosti EÚ

 Do konca r. 2018 (počas AT PRES) 
uzatvorenie diskusií k bloku 
„programovanie“ a „riadenie a 
kontrola" 

 Február 2019 – zo strany EK 
zverejnenie Správy o krajine vrátane 
prílohy Investment
guidance/následné 
pripomienkovanie tohto dokumentu

 R. 2019 - príprava dokumentov na 
národnej úrovni s cieľom: začať 
negociácie s EK po zverejnení 
Správy o  krajine
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Príprava PD a OP na roky 2014 - 2020
11 tematických cieľov

1. Výskum a inovácie

2. IKT

3. Konkurencieschopnosť MSP, poľnohospodárstva a 
rybárstva

4. Nízkouhlíkové hospodárstvo

5. Zmena klímy

6. Ochrana ŽP

7. Doprava

8. Zamestnanosť

9. Sociálne začlenenie a boj proti chudobe

10. Vzdelanie, školenia, zručnosti

11. Efektívna verejná správa

Partnerstvo

Rada vlády SR 
pre PD SR 2014 

- 2020

Pracovné 
skupiny

(k plneniu EAK, 
príprave OP)

Partnerstvo pre 
politiku 

súdržnosti 

Analytická a 
strategická časť 

Partnerskej 
dohody = 

prioritizácia
tematických 

oblastí

NPR na 
základe 

Pozičného 
dokumentu 

Analýza 
rozvojového 
potenciálu  

regiónov SR

Strategické 
dokumenty 
(Národná 
stratégia 

regionálneh
o rozvoja, 
KÚRS...)

Ciele EÚ 
2020
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Príprava PD a OP na roky 2021 - 2027

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

Partnerstvo

Rada vlády SR 
pre fondy EÚ 
2021 - 2027

Pracovná 
komisia PPVII 

pre prípravu PD 
SR a OP SR na 
PO 2021 - 2027

Partnerstvo pre 
politiku 

súdržnosti 
2020+

Prioritizácia
tematických 

oblastí ŠF a KF 
– ako vstup do 

analytickej 
časti PD SR

NPR na základe 
Správy o krajine 

+príloha 
Investment

guidance

Analýzy 
regiónov na 

úrovni VÚC a 
na úrovni 

subregiónov

Strategické 
dokumenty
(napr. Pripravovaná 

Vízia a stratégia 
rozvoja, Stratégia 

hospodárskej politiky 
do r. 2030, Stratégia 

inteligentného 
priemyslu

Ex post 
hodnotenie 

2007 -
2013

RIS3

NIP
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Príprava PD a OP na roky 2021 - 2027

Prioritizácia
tematických 
oblastí ŠF a 

KF –

NPR 

Analýza 
regiónov 

Strategické 
dokumenty

Ex post 
hodnotenie 
2007 - 2013

RIS3

NIP

Pracovná komisia PPVII 
pre prípravu PD SR a OP 

SR na PO 2021 - 2027

Partnerstvo pre 
politiku 

súdržnosti 
2020+

Rada vlády 
SR pre fondy 

EÚ 2021 -
2027

Vzor PD - článok 7 návrhu všeobecného nariadenia, príloha II: 

tabuľka 1: Výber cieľa politiky s odôvodnením 

Vybraný cieľ 

politiky 

Program Fond Odôvodnenie 

výberu cieľa 

politiky 

[3 500 znakov 

na CP] 

Odporúčanie 
priorít Vláde SR

SCKO, ZMOS, SK8, MF SR, podnikatelia, MNO, akademická obec,... 
+ diskusie s rezortnými stakeholdermi (RO, experti,...)

štátna správa, územná samospráva, akademická obec, záujmové združenia 
a MNO

ÚOŠS (ministri), územná samospráva, akademická obec, záujmové združenia 
a MNO
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Východiská navrhovaného prístupu prípravy PO 2021 - 2027

Navrhované zmeny legislatívy pre politiku súdržnosti – zníženie miery 
spolufinancovania, pravidlo n+2, obmedzenie zdrojov na technickú 

pomoc...

Minimalizovanie rizík dekomitmentu

Požiadavka SR a EK na zníženie administratívnej záťaže

Zjednodušenie mechanizmu implementácie fondov EÚ

Väčšia orientácia na strategický prístup a dosahovanie výsledkov

Posilnenie integrovaného prístupu 

Zvýšenie synergií a komplementarít

Potreba zníženia širokého rozsahu priorít na národnej úrovni
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Prístup pre výber priorít 2021-2027

Prioritizácia
tematických 
oblastí ŠF a 

KF  

Priority pre 
projekty 

strategického 
významu

Priority pre 
regionálnu a 

subregionálnu 
úroveň

5 cieľov  politiky 
súdržnosti
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Proces výberu priorít pre projekty strategického významu

Strategické dokumenty

Podmienenosť 
výberu

Potenciálne 
oprávnené aktivity 

z fondov EÚ

Neoprávnené 
aktivity z fondov 

EÚ
Legislatíva

Správa o krajine 
+ príloha, CSR

Finančná 
alokácia

RIS3

Projekty 
strategického 
významu
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Proces výberu priorít pre regionálnu a subregionálnu 

úroveň
Analýza regiónov 
SR na úrovni:

Priorizácia - na základe 
princípu partnerstva a 
prieniku prístupov zhora 
nadol a zdola nahor

Subregióny 
(FMR)

NUTS 3 
(VÚC)

Priority na úrovni 
kompetencií VÚC

Spoločné riešenia medzi 
centrom a perifériou

Priority pre infraštruktúru 
na úrovni obcí

Územná dohoda medzi 
národnou, regionálnou a 
miestnou úrovňou

Integrovaný regionálny operačný program

Strategické dokumenty regiónu/subregiónu

Výška alokácie na VÚC a FMR

Postavenie a právomoci územnej 
samosprávy v implementácii IROP

Identifikácia spoločných strategických 
cieľov v oblasti plánovania PS

Garancia financovania prijatých opatrení, 
zvýšenie motivácie a efektivity čerpania 

fondov EÚ

 Jún 2016 - začiatok prác 

 Cca 800 strán vrátane príloh

 Terénny výskum, spolupráca s expertmi 
SAV, akademici, ministerstvá a územné 
samosprávy, ŠÚ SR

 EK ocenila zaslané závery analýz

 Spolupráca so sociálno-ekonomickými 
partnermi – ide o otvorený dokument 
upravovaný na základe diskusií
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Harmonogram prípravy PO 2021 – 2027 v SR
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Ďakujem 
za pozornosť

Martin Majerech
sekcia CKO

odbor politiky súdržnosti

martin.majerech@vicepremier.gov.sk


