
PRÍLOHA č.1 ZDROJE ČERPANIA FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV 

  
1. PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI 
 
 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je komplexnou 
odpoveďou na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19, ako aj 
reakciou na identifikované hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenskej 
ekonomiky.  

 
Plán obnovy je postavený na globálnej vízii Slovenska ako inovatívnej 

ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou 
úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie, Slovenska ako 
moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby a napokon 
Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné 
využívanie ľudského a prírodného kapitálu. 

 
Pandémia nového koronavírusu spôsobila celosvetovú zdravotnú krízu 

s priamym vplyvom na vývoj ekonomiky. Slovenské hospodárstvo kleslo v 
roku 2020 o 5,2 %. 

 
Slovensko už pred krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 začalo 

zaostávať. Proces dobiehania životnej úrovne vyspelých krajín EÚ na rozdiel 
od regionálnych konkurentov spomalil, a to najmä pre absenciu reforiem. 

 
Hlavným zdrojom ekonomického zaostávania Slovenska je nízka 

produktivita spôsobená alokačnou a technickou neefektívnosťou. 
 
Na druhom mieste vysvetľuje zaostávanie nízky počet pracujúcich. Na 

Slovensku pracuje príliš málo ľudí, čo je spôsobené nielen vyššou mierou 
nezamestnanosti, ale aj malým počtom cudzincov a nízkou participáciou 
mladých ľudí, dôchodcov a matiek s malými deťmi na trhu práce. 

 
Tretím významným zdrojom zaostávania je kvalita ľudského kapitálu. 

Ak sa nepodarí zvrátiť negatívny trend poklesu kvality ľudského kapitálu 
pozorovaný, napríklad aj v medzinárodných testovaniach, o niekoľko rokov 
bude nízka úroveň zručností hlavnou príčinou ekonomického zaostávania. 

 
Zmeny v demografii obyvateľstva prinesú zvýšenú migráciu a boj o 

talenty. Vyspelé európske krajiny sa snažia čoraz intenzívnejšie priťahovať 
nedostatkovú pracovnú silu, a to nielen vysokokvalifikovanú, ale aj ľudí so 
strednou a nízkou úrovňou kvalifikácie. Slovensko zatiaľ v tomto 
konkurenčnom súboji prehráva. 

 
Najvýraznejšie technologické zmeny zasahujúce spoločnosť sa týkajú 

digitalizácie, automatizácie, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. 
Digitalizácia prináša nové obchodné modely vo všetkých sektoroch 
ekonomiky. 



 
Klimatická zmena povedie k oveľa častejším extrémom počasia a 

prírodným katastrofám s priamym aj nepriamym vplyvom na Slovensko. Štát 
musí zvládať reakciu na prírodné katastrofy a zároveň investovať do 
preventívnych opatrení. Kľúčovým úsilím v prevencii je dekarbonizácia, ktorá 
priamo ovplyvňuje aj konkurencieschopnosť ekonomík. Dekarbonizačné ciele 
povedú k zmenám v štruktúre ekonomiky vrátane negatívnych vplyvov na trh 
práce. Zlyhanie v prevencii na úrovni krajín a v adaptácii môže byť pre 
Slovensko rizikom aj v podobe medzinárodných konfliktov a migrácie z najviac 
postihnutých regiónov. 
 
 

Globálna vízia Slovenska je postavená na troch pilieroch: 
 
 
- inovatívna ekonomika 
 
- moderný štát 
 
- zdravá krajina 
 

 
 
Obr. č.1: Globálna vízia Slovenska 
 
Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/partnerska-dohoda-

final.pdf 
 
 

V zmysle nariadenia ( EÚ ) 2021 / 241 sa v rámci me chanizmu 
podporujú len tie opatrenia, ktoré dodržiavajú zása du „výrazne 
nenaruši ť“. Žiadne opatrenie na vykonávanie reforiem a imple mentáciu 
investícií, ktoré plán obnovy a odolnosti obsahuje,  nemôže výrazne 
naruši ť environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia ( EÚ ) 2020 / 
852 o výraznom narušení plnenia environmentálnych c ieľov. 

 
 



Plán obnovy a odolnosti je zameraný na päť kľúčových oblastí 
verejných politík: 
 

a, zelená ekonomika  
 
 
Reformy a investície z plánu obnovy reagujú na ambiciózne ciele na 
dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európskej únii do roku 2050 a 
redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55 % v 
porovnaní so základným rokom 1990. Zníženie emisií v priemysle je 
nevyhnutné nielen pre splnenie cieľov EÚ, ale aj dlhodobých 
environmentálnych záväzkov Slovenska. 
 
Jedným z hlavných cieľov Slovenskej republiky pri transformácii 
ekonomiky na nízkouhlíkovú je zníženie emisií skleníkových plynov z 
priemyselnej výroby a priemyselných procesov. 
 
Reformami v oblasti strategického plánovania dopravnej infraštruktúry a 
nadväzujúcimi investíciami do ekologickej dopravy sa vytvorí čistejší, 
inteligentnejší, bezpečnejší a efektívnejší dopravný sektor. 
 
Adaptačnými reformami a investíciami z plánu obnovy sa zvýši 
dlhodobá odolnosť ekosystémov v krajine ako reakcia na zmeny klímy, 
a to rozširovaním bezzásahových častí chránených území a národných 
parkov s najvyšším stupňom ochrany, renaturáciou vodných tokov a 
znižovaním vplyvu prírodných katastrof. 
 
Celkový odhad alokácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 
na stanovené ciele zelenej transformácie a zamedzenia klimatickej 
zmeny predstavuje 2,73 mld. EUR alebo 43 % celkovej alokácie , čím 
napĺňa požiadavku na alokáciu aspoň 37 % celej finančnej obálky z 
plánu obnovy na aktivity podporujúce boj proti klimatickým zmenám.  
 
 
b, vzdelávanie  
 
 
Zvyšovanie digitálnych zručností je kľúčovým nástrojom na digitalizáciu 
celého hospodárstva a verejnej správy a zároveň kľúčovým 
predpokladom pre úspešné zvládnutie výziev digitálnej transformácie.  
 
Plán obnovy prinesie investície do digitálnej infraštruktúry a vybavenia 
na všetkých úrovniach vzdelávania ako aj reformu vzdelávacích 
zámerov spolu s prípravou učiteľov na nové formy výučby s dôrazom na 
rozvoj digitálnych zručností a prácu s informačnými a komunikačnými 
technológiami. 
 



Zvýšenie kvality slovenských vysokých škôl podporou ich diverzifikácie 
a profilácie  a väčšou otvorenosťou k spolupráci so zahraničím 
a súkromným sektorom prispeje k vyššej konkurencieschopnosti 
ekonomiky, k ekonomickému rastu a udržateľným pracovným miestam. 
Dôraz na posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí 
vo vzdelávaní zmierni negatívny vplyv socioekonomického zázemia detí 
na ich vzdelávacie výsledky, vytvorí predpoklady pre realizáciu ich 
plného vzdelávacieho potenciálu a umožní tak ich úspešné začlenenie 
do spoločnosti a na trh práce. 
 
 
c, veda, výskum a inovácie  
 
 
Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja 
a inovácií podporí zelenú a digitálnu transformáciu zameraním 
výskumno-inovačných investícií do kľúčových transformačných oblastí, 
akými sú napríklad inteligentná mobilita a rozvoj inteligentných miest 
a regiónov, IT a kybernetická bezpečnosť, biotechnológie alebo zelené 
technológie. 

 
Potrebné expertné kapacity pre rozvoj digitálne poháňanej ekonomiky 
pomôžu zabezpečiť opatrenia na udržanie domácich a lákanie 
zahraničných talentov. 
 
Kvalitnejší výskum, spolupráca so súkromným sektorom a prepájanie s 
excelentnými výskumníkmi v zahraničí, ale aj medzi kvalitnými 
výskumnými tímami navzájom, podporí rozvoj sektorov s vysokou 
pridanou hodnotou, naštartuje inovácie a povedie k vyššej 
konkurencieschopnosti slovenských podnikov. 
 
 
d, zdravie  
 
 
V oblasti dlhodobej starostlivosti vznikne nový integrovaný systém 
posudzovania zdravotného postihnutia a potreby dlhodobej 
starostlivosti, ktorý prepojí systém elektronického zdravotníctva s 
informačným systémom sociálnych služieb a ďalšími elektronickými 
registrami verejnej správy. Zabezpečí sa tak transparentnosť a 
efektívnosť posudkového procesu. 
 
Digitálne investície do zavedenia centra zdieľaných služieb pre 
centrálne riadenie nemocníc z plánu obnovy zefektívnia medicínske 
a prevádzkové procesy v ústavnej starostlivosti, čo zvýši kvalitu 
starostlivosti. 
 
Optimalizovaná a obnovená sieť nemocníc umožní efektívnejšie 
alokovať zdroje v celom systéme zdravotnej starostlivosti a dosahovať 



tak kvalitnejšiu, dostupnejšiu a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť, čo 
pomôže reštartovať a zrýchliť ekonomický rast a konvergenciu 
Slovenska k priemeru EÚ. 
 
Komplexná reforma dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti zvýši 
inklúziu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v súlade s 
Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj 
mieru ich sociálnej ochrany. 
 
 
e, efektívna verejná správa a digitalizácia  
 
 
Digitálne služby verejnej správy na centrálnom mieste založené na 
životných situáciách minimalizujú potrebu administratívnych úkonov 
občana a podnikateľa, znížia časové a finančné náklady spojené s 
komunikáciou so štátom a zabezpečia plynulý a konzistentný 
používateľský zážitok bez potreby poznania kompetencií úradov. 
 
Inteligentné a digitálne investície podporia rýchlejšie, efektívnejšie 
a kvalitnejšie služby občanom, znížia náklady poskytovania verejných 
služieb a zaručia lepší zber údajov pre hodnotenie verejných politík. 
 
Investície do nových užívateľsky prívetivých informačných systémov 
napomôžu modernizácii a skvalitňovaniu služieb justície, polície, 
hasičského a záchranného systému. 
 
Vyššia transparentnosť procesov vo verejnej správe, boj proti korupcii, 
kvalitnejšie verejné služby a znižovanie byrokracie umožnia znížiť 
náklady podnikateľského sektora, čo povedie k zvýšeniu produktivity a 
konkurencieschopnosti slovenských podnikov. 
 
Celkový odhad alokácie na stanovené ciele digitálnej transformácie 
predstavuje 1,3 mld. eur , čím napĺňa požiadavku na alokáciu aspoň 
20 % celej finančnej obálky na digitálnu transformáciu. 

 
 

Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy 
slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na 
základe porovnania výsledkov krajiny oproti priemeru EÚ ako aj podľa 
spoločných európskych priorít. 
 
 
2. FINANCOVANIE PROJEKTOV Z EUROFONDOV 

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2021 - 2027 
 
 

Na konci júna 2021 prijal Európsky parlament legislatívny balík a 
ukončil tak politické dohody o Politike súdržnosti na obdobie 2021 - 2027. 

 



Počas štyroch rokov prebiehali diskusie medzi členskými štátmi EÚ 
o budúcej podobe eurofondov. O náročnosti jednaní svedčí aj fakt, že 
čerpanie eurofondov sa posunie o jeden rok oproti plánovanému termínu. 

 
Slovensko tak môže z európskych fondov v uvedenom období čerpať 

až 12,9 miliardy eur. 
 
V prepočte na jedného obyvateľa Slovenska to predstavuje sumu 2 354 

eur, čo je tretia najvyššia suma finančnej pomoci z politiky súdržnosti v celej 
Európskej únii. 

 
Okrem toho sa Slovensku podarilo vyrokovať aj iné podmienky čerpania 

eurofondov a to: 
 
 
1. úroveň spolufinancovania projektov zo strany štátu a prijímateľa na 

pôvodných 15 % v menej rozvinutých regiónoch, teda EÚ prispeje 
na projekty 85 % , tak ako to bolo v minulosti  

 
2. pravidlo čerpania eurofondov ostáva na pôvodnej úrovni N+3, to 

znamená, že Slovensko bude môcť dočerpávať pridelenú sumu ešte 
tri roky po ukon čení programovacieho obdobia  

 
 
Päť fondov Kohéznej politiky EÚ na roky 2021 - 2027 
 
 
Slovensko bude môcť v budúcom programovacom období čerpať 

finančné prostriedky z piatich fondov Politiky súdržnosti a to z: 
 
 
a, Európskeho fondu regionálneho rozvoja ( EFRR ) 

 
 
Tento fond je z pohľadu výšky alokovaných finančných prostriedkov 
najväčší. Je určený na financovanie vyrovnávania regionálnych 
rozdielov medzi členskými štátmi EÚ. Je určený hlavne pre 
najmenej rozvinuté regióny EÚ. Z fondu budú financované projekty 
z oblasti vedy, inovácií a výskumu, dekarbonizačné projekty, 
podpora malých a stredných podnikov, digitálna agenda. Fond bude 
disponovať finančnými prostriedkami vo výške 217 miliárd eur. 

 
 
b, Európskeho sociálneho fondu ( ESF ) 
 
 

Druhým najväčším fondom je ESF. Tento fond je určený na podporu 
vytvárania pracovných miest, zlepšovanie kvality sociálnych služieb 
a vzdelávanie. Výška prostriedkov na financovanie uvedených 
aktivít je 98,5 miliardy eur. 



c, Kohézneho fondu ( KF ) 
 
 
Tradičným fondom s tretím najväčším rozpočtom je Kohézny fond, 
ktorý bude rozdeľovať finančné prostriedky vo výške 48 miliár eur. 
Peniaze z KF sú predovšetkým určené na financovanie projektov 
z oblasti infraštruktúry. Jedná sa napr. o projekty ako výstavba 
diaľníc a ciest, železničných trás, energetické projekty a podpora 
obnoviteľných zdrojov energie. 
 
 

d, Fond spravodlivej transformácie ( FST ) 
 
 

Predstavuje nový fond, ktorý je určený pre krajiny, ktoré sú závislé 
na fosílnych palivách a pre ktoré bude plnenie klimatických cieľov 
Európskej zelenej dohody sociálne a finančne náročnou 
záležitosťou. Rozpočet fondu je 17,5 miliardy eur a je určený na 
financovanie prechodu regiónov na zelenšiu ekonomiku, podporu 
malých a stredných podnikov, transformáciu regiónov z uhlia na iné 
formy energie, rekvalifikáciu pracovníkov, ktorí z titulu transformácie 
prišli o zamestnanie, atď. 
 
 

e, Fondy Európskej územnej spolupráce  
 
 

Posledným programom, ktorý disponuje balíkom finančných 
prostriedkov vo výške skoro 9 miliárd eur, je program Európskej 
územnej spolupráce. Je určený na financovanie cezhraničných 
projektov, nadnárodnej, a medziregionálnej spolupráce 
a spolupráce najvzdialenejších regiónov a to  v oblasti životného 
prostredia, vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií, vzdelávania, 
kultúrneho dedičstva. 
  



 
 
Obr. č. 2:  Päť cieľov Partnerskej dohody na obdobie 2021 - 2027 
 
zdroj https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/partnerska-dohoda-

final.pdf 
 
 
Rozdelenie finan čných prostriedkov 
 
 

Základnou logikou, ktorou sa riadi rozdeľovanie peňazí z Kohéznej 
politiky EÚ, je princíp relatívneho bohatstva regiónov. 

 
Fondy sú určené na zmierňovanie resp. zmazanie rozdielov medzi 

regiónmi EÚ. Členské štáty EÚ sú rozdelené na regióny podľa výšky HDP vo 
vzťahu k priemeru HDP Európskej únie. Najviac finančných prostriedkov bude 
pridelených najmenej rozvinutým regiónom, ktoré majú HDP vo výške menej 
ako 75 % HDP Európskej únie. Do tejto skupiny patria všetky regióny 
Slovenska mimo Bratislavy. 

 
Teda čím viac chudobných regiónov má konkrétna krajina, tým viac 

finančných prostriedkov dostane. Menej rozvinutých región v chudobnej 
krajine dostane viac financií ako rovnako menej rozvinutý región v bohatšej 
krajine. 

 
 Novinkou vo financovaní je to, že nielen výška HDP regiónu bude 

jediným kritériom prideľovania peňazí. Nárok na financie budú mať 
v budúcnosti aj regióny, ktoré majú problémy s emisiami skleníkových plynov, 
zamestnávaním mladých ľudí, migráciou, atď. 
 
 
 



 
Koľko dostane Slovensko ? 

 
 

Slovensko dostane v nasledujúcich siedmych rokoch 12,8 miliardy eur 
z piatich Kohéznych fondov. 

 
Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostane najviac a to 7,3 

miliardy eur.  
 
Z kľúčového fondu pre dobudovanie infraštruktúry ( diaľnic ) Kohézneho 

fondu získa 2,6 miliardy eur.  
 
Zo Sociálneho fondu dostane Slovensko podobne ako v minulom 

programovacom období 2,1 miliardy eur. 
 
Z Fondu spravodlivej transformácie bude mať Slovensko k dispozícii 

459 miliónov eur, z ktorého sa budú investovať projekty v Trenčianskom, 
Bratislavskom a Košickom kraji. 

 
Alokácia finančných prostriedkov pre územnú spoluprácu bude vo 

výške 223 miliónov eur. 
 

 
Podmienka pre prístup k eurofondom - Partnerská doh oda 
 
 
Podmienkou pre prístup k eurofondom je vypracovanie Partnerskej 

dohody. 
 
Je to strategický dokument veľkosti cca 35 strán, v ktorom si členský 

štát definuje oblasti investičných priorít a ktorý slúži ako podklad k jednaniam 
s Európskou úniou o využití európskych peňazí. 

 
V dokumente si členský štát stanoví ciele na nové programovacie 

obdobie, stanoví a priblíži investičné priority a odhadne predpokladané 
výsledky po investovaní finančných prostriedkov. Tak isto v ňom musí 
informovať európsku komisiu, koľko finančných prostriedkov vyčlení na 
financovanie oblasti klimatických zmien .   
 

Slovensko na návrhu Partnerskej dohody už pracuje, jej spracovanie 
má v kompetencii MIRRI SR. Na jej príprave a doplnení spolupracuje 
s jednotlivými ministerstvami. Návrh Partnerskej dohody bol v máji 2021 
zaslaný na prvé posúdenie Európskej komisii. Pripomienky Európskej komisie 
zapracuje spolu s ostatnými ministerstvami a potom ju zašle znova Európskej 
komisii na posúdenie. Zároveň ju začne posudzovať z hľadiska 
environmentálnych vplyvov na životné prostredie ( SEA ). 

 



Po medzirezortnom pripomienkovom konaní bude Partnerská dohoda 
posúdená socioekonomickými partnermi ma následne bude predostrená 
slovenskej vláde na schválenie.  

Záverečnú vládou odsúhlasenú verziu zašle na posledné posúdenie 
a odsúhlasenie európskej komisii, ktorá má na to štyri mesiace. Je 
predpoklad, že partnerská dohoda bude schválená koncom roku 2021 alebo 
začiatkom roku 2022.  

 
Čerpaniu peňazí z eurofondov musí predchádzať vypracovaniu plánu 

čerpania - operačného programu. Ten bude jeden ( OP Slovensko ), bude 
všeobecný ( nahradí súčasných deväť operačných programov ) a bude na 
sedemročné obdobie podrobnejšie popisovať čerpanie financií z uvedeného 
zdroja. 

 
Čerpanie finančných prostriedkov vyhlásením prvých výziev je 

plánované na polovicu roku 2022.  
 
 
Oblasti investi čných priorít 
 
 
Európska únia nastavila čerpanie eurofondov do nových investičných 

priorít. Predchádzajúcich jedenásť priorít nahradila piatimi cieľmi.  
 
Predstavujú základný rámec, ktorý by mal byť rešpektovaný členskými 

štátmi a podľa tohto kľúča by mali nastaviť svoje vlastné ciele. V roku 2019 
bolo Slovensko hodnotené prostredníctvom správy o stave krajiny, kde 
Európska komisia uviedla odporúčania, na ktoré oblasti by sa malo Slovensko 
v budúcnosti zamerať a na ich financovanie využiť peniaze z eurofondov.  

 
 
Slovensko si nastavilo investičné priority v súlade s európskou politikou 

súdržnosti v Partnerskej dohode takto: 
 
 
1. Inovatívne Slovensko ( Inteligentnejšia Európa ) 
 

Alokácia: 1,97 miliardy eur 
 

Oblasti: veda, výskum, inovácie, digitálna a dátová ekonomika , 
budovanie inteligentných miest a regiónov , spolupráca vysokých 
škôl, výskumných ústavov a podnikov, ultrarýchle pripojenie pre 
všetky domácnosti  

 
 
2. Ekologické Slovensko pre budúce generácie ( Zelenšia Európa ) 
 

Alokácia: 3,99 miliardy eur 
 



Oblasti: ochrana životného prostredia a klímy, zvyšovanie 
energetickej efektívnosti, znižovanie emisií sklení kových 
plynov, inteligentné energetické systémy, podpora 
obnovite ľných zdrojov energie, obehové hospodárstvo, 
adapta čné opatrenia na zmenu klímy, ochrana biodiverzity, 
udržate ľné hospodárenie s vodou, mestská mobilita vrátane 
cyklodopravy, sanácia environmentálnych zá ťaží, 
 
 

3. Mobilita, doprava a prepojenosť ( Prepojenejšia Európa ) 
 

Alokácia: 2,22 miliardy eur 
 
Oblasti: budovanie európskych koridorov TEN-T, dobudovanie  
diaľníc D1 a D3 a výstavba rýchlostných ciest, modernizácia 
železničnej a vodnej infraštruktúry, cyklodoprava, rekonštrukcia 
ciest prvej, druhej a tretej triedy, regionálna železničná doprava 
 
 

4. Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko ( Sociálnejšia Európa ) 
 

Alokácia: 2,93 miliardy eur 
 
Oblasti: zdravotníctvo, sociálne služby, kvalita a účinnosť 
vzdelávania, školská infraštruktúra, podpora zamestnanosti, 
sociálne inovácie, dlhodobá starostlivosť, rodovo vyvážený trh 
práce, celoživotné vzdelávanie   
 
 

5. Kvalitný život v regiónoch ( Európa bližšie k občanom ) 
 

Alokácia: 0,603 miliardy eur 
 
Oblasti: skvalit ňovanie verejnej správy vrátane budovania 
a zlepšovania analytických a administratívnych kapa cít , 
bezpečnosť v samosprávach, pohybové a voľnočasové aktivity, 
ochrana a obnova kultúrneho dedičstva, udržateľný cestovný ruch 

 
 
Súčasťou návrhu Partnerskej dohody je rozdelenie prostrie dkov 
medzi jednotlivé fondy:  
 
 
Európsky fond regionálneho rozvoja:    7,3 miliardy eur 
 
Európsky sociálny fond:      2,16 miliardy eur 
 
Kohézny fond:       2,66 miliardy 
 
Fond pre spravodlivú transformáciu:    459 miliónov eur 



 
Programy Interreg:       223 miliónov eur 
 
Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond:  15 miliónov eur 

3. EURÓPSKA ÚNIA FINANCUJE IBA KLIMATICKY ODOLNÚ 
INFRAŠTRUKTÚRU 

 
 
Európska komisia bude v budúcnosti požadovať od developerov, ktorí 

chcú využiť verejné zdroje, aby stavali cesty, železnice a továrne odolnejšie 
voči zmene klímy. 

 
Väčšina infraštruktúry, ktorá bude realizovaná v nasledujúcich rokoch, 

bude využívaná aj po roku 2050. Prejavy zmeny klímy budú čoraz silnejšie, 
častejšie a rýchlejšie. 

 
Z tohto dôvodu má európska komisia úmysel investovať európske 

verejné zdroje len do takých projektov, ktoré budú pripravené na klimaticky 
neutrálnu a klimaticky odolnú budúcnosť. Teda také projekty, ktoré sa budú 
týkať širokej škály infraštruktúry od budov, cez železničné trate a zariadenia 
na nakladanie s odpadom až po energetické zariadenia. 

 
Predkladatelia projektov budú musieť po novom dokázať, že ich projekt 

prispieva k zmierneniu klimatickej zmeny a je odolný voči jej negatívnym 
prejavom ako sú vlny horúčav, prívalové dažde či záplavy.  

 
Posudzovať sa bude uhlíková stopa celého životného cyklu projektu aj 

adaptácia na najrozličnejšie extrémne prejavy počasia.  
 
Európska komisia pripravila dokument „Technické usmernenia 

k overovaniu udržate ľnosti v rámci fondu InvestEU“  ( 13. júla 2021 ) 
týkajúce sa projektov infraštruktúry v oblasti odolnosti voči zmene klímy na 
obdobie 2021 - 2027. Verejní a súkromní európski investori tak budú môcť 
prijímať informované rozhodnutia o projektoch, ktoré sa považujú za zlučiteľné 
s Parížskou dohodou a cieľmi EÚ v oblasti klímy. 

 
Na základe ponaučení z veľkých projektov odolných voči zmene klímy v 

období 2014 - 2020 toto usmernenie tiež integruje ochranu proti klimatickým 
vplyvom do procesov riadenia cyklu projektov ( PCM ), posudzovania vplyvov 
na životné prostredie ( EIA ) a strategického environmentálneho hodnotenia          
( SEA ) a obsahuje odporúčania na podporu vnútroštátnych procesov 
odolných voči zmene klímy v členských štátoch. 
 
 
4. EUROFONDY A VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY 

 
 
Časť európskych štrukturálnych fondov bude rozdeľovaná 

prostredníctvom Vyšších územných celkov ( VÚC ) na základe Integrovaných 
územných stratégií ( IÚS ). Tieto strategické dokumenty budú spracovávať 



VÚC v spolupráci s vybranými mestami, ktoré budú spracovávať Územné 
mestské stratégie a Strategickoplánovacími regiónmi ( SPR ), ktoré budú 
pripravovať Stratégie rozvoja SPR. Vzájomnou spoluprácou VÚC, miest, SPR 
a socioekonomických partnerov budú vygenerované investičné balíčky, ktoré 
po odsúhlasení MIRRI budú pripravené na čerpanie a realizáciu. Investičné 
balíčky by mali odrážať najväčšie potreby rozvoja regiónu. 

 
Pri tomto zdroji finančných prostriedkov na financovanie Smart 

projektov si je potrebné uvedomiť závažné skutočnosti. Ich čerpanie je 
pomerne zdĺhavé a administratívne náročné, ale čo je najpodstatnejšie, 
financujú iba nákup a nie prevádzku.  

 
K dispozícii sú zdroje z EIB, ale aj zdroje európskych peňazí 

prostredníctvom zapojenia sa do projektov financovaných priamo Bruselom. 
 
http://samospravnekraje.sk/blog/všetko-o-eurofondoch-2021-2027-na-jednom-mieste 
 
 
5. SÚLAD S INTEGROVANOU ÚZEMNOU STRATÉGIOU KSK 

 
 
Druhým, ale podstatne hlbším a komplexnejším, pokusom vlády SR 

ovplyvniť investície zdola je súčasný plán Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie, ktorý pripravuje nasmerovanie a rozdelenie 
finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a plánu pre využívanie 
eurofondov pre programové obdobie 2021 - 2027.  

 
  Pre realizovanie politiky súdržnosti boli EÚ zavedené tzv. integrované 

územné investície a integrované územné balíčky. Sú výstupom Integrovaných 
územných stratégií ( IÚS ) a stratégií územného mestského rozvoja ( UMR ). 
Predstavujú implementačný nástroj, ktorým sa umožní zaviesť do 
integrovaného strategického riadenia rozvoja regiónov, miest a obcí ich 
pohľad a potreby. Integrované územné stratégie miest a regiónov by mali byť 
vytvorené na základe participatívneho procesu so širokým zapojením 
sociálno-ekonomických partnerov.  

 
Integrované územné stratégie teda predstavujú plány hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja miest, obcí a regiónov. Všetky potreby investícií 
by mali z týchto dokumentov vychádzať a predpokladá sa, že pri žiadostiach  
o finančné prostriedky do investičných projektov budú tvoriť podklad pre 
zdôvodnenie ich potreby.  

 
Koncept Integrovaných územných stratégií, ktoré definujú integrované 

územné investície, umožňuje zjednodušenie prístupu obcí, miest a regiónov 
k financovaniu svojich rozvojových potrieb z európskych fondov. Zároveň by 
mala zlepšiť úroveň prípravy, schvaľovania a implementácie ich rozvojových 
stratégií cestou využitia a posilnenia potenciálu ľudí a odborníkov v regiónoch. 
To by malo viesť k vyššej spoluzodpovednosti, uvedomelosti a iniciatíve 
v rozhodovaní o živote v mestách a regiónoch. Participácia na spoločnom 



plánovaní a realizácii budúcnosti by mala viesť k hlbšiemu vzťahu k domovu, 
k väčšiemu lokálpatriotizmu a súdržnosti. 

  
Integrované územné stratégie sú súčasťou štyroch úrovní integrácie 

a to úrovne EÚ, Slovenska, samosprávnych krajov a miest a obcí. 
Doteraz bolo vládou SR deklarované, že prostredníctvom tohto nástroja 

bude do miest a regiónov vtekať až jedna tretina všetkých financií EÚ. A až 90 
% investícií v mestách sú smerované z eurofondov. 

 
Z tohto dôvodu je potrebné, aby každé mesto malo vypracovanú 

aktuálnu územnú rozvojovú stratégiu, ktorá bude tvoriť základný materiál pri 
žiadostiach o finančné prostriedky z eurofondov. Územná rozvojová stratégia 
by mala rešpektovať priority, ciele a záväzky Európskej únie a Slovenska. 
Integrované investičné balíčky by mali byť teda nasmerované do oblastí, ktoré 
podporuje EÚ a Slovensko.  

 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo 

oblasti, ktoré budú strategicky prioritné pre smerovanie eurofondov. A to: 
 
 
1. inteligentnejšia Európa - inovatívna a inteligentná transformácia 

hospodárstva;  
 
2. ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;  
 
3. prepojenejšia Európa - mobilita a regionálna pripojiteľnosť;  
 
4. sociálnejšia Európa  
 
5. Európa bližšie k občanom - udržateľný a integrovaný rozvoj 

mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom 
miestnych iniciatív. 

 
 
Európska únia prikladá významu miest a regiónov veľkú váhu. Práve 

mestá a obce budú hrať kľúčovú úlohu pri zvládaní výziev súčasnosti ako je 
zmena klímy, ochrana životného prostredia, udržateľný rozvoj, atď.  

 
Spoločným zjednocujúcim princípom riešení a opatrení je trvalá 

udržateľnosť obcí, miest a regiónov. Zachovanie kvality života pre budúce 
generácie. 

 
 

6. ŠTÁTNE ÚČELOVÉ FONDY 
 
 

Časť špecifických potrieb samospráv je možné financovať so štátom 
zriadených účelových fondov ( uvádzame niektoré z nich ). 
 
 



6.1 Environmentálny fond 
 
 

Environmentálny fond bol primárne zriadený za účelom štátnej podpory 
starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch 
trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie 
finančných prostriedkov žiadateľom formou dotácií alebo úverov na podporu: 

 
 
- projektov zameraných na dosahovanie cieľov štátnej environmentálnej 

politiky na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
 
- prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zlepšenia životného 

prostredia 
 
- environmentálnej výchovy a vzdelávania 
 
- odstraňovania environmentálnych záťaží  
 
- inštalácie obnoviteľných zdrojov energie 
 
- ochrany lesov poškodených imisiami s vysokým emisným zaťažením 
 
- investícií do nízkouhlíkových technológií 

 
 
6.2 Štátny fond rozvoja bývania 
 
 

Bol zriadený za účelom štátnej podpory rozvoja bývania. 
Prostredníctvom fondu sa financujú priority štátnej bytovej politiky schválené 
vládou SR pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.  
 
 
6.3 Fond na podporu športu 
 
 

Fond na podporu športu bol zriadený ako nezávislá verejnoprávna 
inštitúcia, ktorej úlohou je podporovať šport a jeho rozvoj a to: 

 
- rozvoj športu mládeže 
 
- rozvoj vrcholového športu 
 
- podporu športovej reprezentácie SR 
 
- podporu športu zdravotne postihnutých 
 
- rozvoj a podporu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej 

infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry 



 
 
 
 

7. GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY 
 
 

Garantovaná energetická služba je zmluvná dohoda, ktorá umožňuje 
investovaním do energickej efektívnosti ( napr. budov ) zvyšovať úspory 
energie a financovať ich z budúcich úspor. Poskytovateľ GES sa zaväzuje 
investovaním vlastných finančných prostriedkov vykonať také opatrenia 
na budove ( napr. výmena kotolne, okien, zateplenie ), ktoré povedú k úspore 
energie a zároveň bude garantovať výšku tejto úspory. Prijímateľ GES 
namiesto platby za energiu platí za garanciu úspor. Benefitom pre prijímateľa 
GES sú nižšie výdavky na spotrebovávané energie po ukončení projektu 
a energetický manažment spravovaných zariadení.  

      
GES a PPP projekty ( PublicPrivatePartnership ) majú veľa spoločného. 

Základným typickým znakom je spolupráca medzi verejným a súkromným 
sektorom. Pri splnení radu podmienok, medzi ktorými dominuje najmä prenos 
väčšiny rizík projektu na súkromného partnera ( poskytovateľa GES ), 
realizujúceho daný projekt, možno GES vyňať zo súvahy verejnej správy. To 
znamená, že takýto projekt nemá vplyv na dlh mesta, ktorý sa započítava do 
maximálneho deficitu verejných financií mesta ( tzv.  maastrichtský dlh 
počítaný metodikou ESA 2010 stanovený na 60 % ). 
 
 
Výhody GES: 
 
 

- verejný subjekt spláca investíciu vo výške ušetrených výdavkov 
na energie 

 
- poskytovateľ GES financuje projekt z vlastných alebo požičaných 

peňazí 
 
- riziko projektu ( nedosiahnutie garantovaných energetických úspor ) 

znáša poskytovateľ GES 
 
- prevádzka a obsluha zariadení aj energetický manažment počas 

trvania projektu vykonáva poskytovateľ GES 
 
- zhodnotenie verejného majetku bez potreby verejných zdrojov  
 
- verejný subjekt získava garanciu dodávky energie v množstve, kvalite 

a cene, pričom o prevádzku zariadení sa vôbec nestará 
 
- inštalovanú technológiu je po skončení kontraktu možné od odkúpiť 

v zostatkovej cene alebo znovu podpísať zmluvu o GES 
 



Na strane verejného subjektu je potrebné sa na garantovanú 
energetickú službu patri
má skúsenosti s jej poskytovaním. Správne odhadnú
využitia garantovanej služby je ve

Poskytovanie garantovanej služby pri sú
nastavení má svoje úskalia. Podmienka mesa
vo výške ceny usporenej energie zužuje rozsah poskytovanej garantovanej 
energetickej služby na opatrenia s
). Opatrenia stavebného charakteru ( zatep
skupiny s dlhšou dobou návratnosti. O
GES neprejavujú záujem, resp. ve
z bánk. Takže spoloč
sa veľmi nehrnú.  

 
Východiskom sú kombinované zmluvy. Opatrenia s

návratnosti sa pokryjú zmluvami o
návratnosti realizujú verejné subjekty s

 
V súčasnosti je snaha zvýši

podmienky čerpania eurofondov v
čerpanie financií na zatep

 
Týmto sa zvýšili riziká kontroly subjektu poskytujúceho GES. Kontrola 

úspor energie sa stáva menej preh
u oboch skupín opatrení je podstatne zložitejšie. Takže garancia úspor 
energie zo strany poskytovate
požiadavky na odbornos
postavená do pozície, že množstvo rozhodnutí bude postavených na 
kompromisoch a dohode obidvoch zú
bude trvať poskytovaná GES. Totiž po
dochádza často k rôznym zmenám 
užívania priestorov budovy. 

 
Garantovaná energetická služby je implementovaná do slovenskej 

legislatívy a to do zákona 
 

Na strane verejného subjektu je potrebné sa na garantovanú 
energetickú službu patrične pripraviť resp. prenajať si služby odborníka, ktorý 

jej poskytovaním. Správne odhadnúť možnosti a
využitia garantovanej služby je veľmi dôležité.  

Poskytovanie garantovanej služby pri súčasnom legislatívnom 
nastavení má svoje úskalia. Podmienka mesačných platieb verejného subjektu 
vo výške ceny usporenej energie zužuje rozsah poskytovanej garantovanej 
energetickej služby na opatrenia s rýchlou dobou návratnosti ( max. 12 rokov 
). Opatrenia stavebného charakteru ( zatepľovanie, výmena okien ) patria do 

dlhšou dobou návratnosti. O tieto opatrenia spoločnosti poskytujúce 
GES neprejavujú záujem, resp. veľmi ťažko získavajú na takéto obdobia úvery 
z bánk. Takže spoločnosti do GES s opatreniami s dlhšou dobou návratnosti 

m sú kombinované zmluvy. Opatrenia s
návratnosti sa pokryjú zmluvami o GES a opatrenia s
návratnosti realizujú verejné subjekty s vlastných zdrojov alebo úverov. 

asnosti je snaha zvýšiť atraktivitu financovania GES tak, ab
čerpania eurofondov v novom programovacom období umož

erpanie financií na zatepľovanie objektov v kombinácii s GES.

Týmto sa zvýšili riziká kontroly subjektu poskytujúceho GES. Kontrola 
úspor energie sa stáva menej prehľadnejšou a určiť podiel úspor energie 

oboch skupín opatrení je podstatne zložitejšie. Takže garancia úspor 
energie zo strany poskytovateľa GES musí byť viac pod kontrolou a
požiadavky na odbornosť prijímateľa služby omnoho väčšie. Tým je viac GES 
postavená do pozície, že množstvo rozhodnutí bude postavených na 

dohode obidvoch zúčastnených strán. A o 
tovaná GES. Totiž počas takej dlhej doby poskytovania GES 

rôznym zmenám či už počte spotrebičov alebo k
užívania priestorov budovy.  

Garantovaná energetická služby je implementovaná do slovenskej 
to do zákona č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. 
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 atraktivitu financovania GES tak, aby 
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Týmto sa zvýšili riziká kontroly subjektu poskytujúceho GES. Kontrola 
č ť podiel úspor energie 
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 to viac, o čo viac 
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čov alebo k zmene 

Garantovaná energetická služby je implementovaná do slovenskej 
energetickej efektívnosti.  



 
Obr. č.3: Garantovaná energetická služba 
 
zdroj: https://www.mfsr.sk/sk/financie/ppp-projekty/garantovane-energeticke-

sluzby/garantovane-energeticke-sluzby.html 


