
 

Prepojenie na európsky semester 

Ciele politiky súdržnosti a jednotlivé opatrenia Partnerskej dohody SR vychádzajú zo štrukturálnych 

výziev identifikovaných Európskou komisiou v procese Európskeho semestra, predovšetkým 

prostredníctvom Správ o Slovensku a priamo nadväzujúcich špecifických odporúčaní Rady pre 

Slovensko z rokov 2020, 2019 a návrh odporúčaní pre roky 2022. Adresované oblasti sú najmä v 

opatreniach výskumu a vývoja, zdravotnej starostlivosti, inkluzívneho vzdelávania, začlenenia MRK, 

obnoviteľných zdrojoch, obehového hospodárstva a udržateľnej dopravy, vhodného prostredia pre 

fungovanie SME, kvalitu digitálnej infraštruktúry a podmienok pre zelenú a digitálnu transformáciu.  

Reflexia opatrení z Partnerskej dohody na konkrétne odporúčania pre Slovensko v kontexte európskeho 

Semestra 

Špecifické 
odporúčania pre Slovensko 

Navrhované akcie z PD (špecifické ciele/aktivity) 

2019 CSR 2  

Zlepšiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania na 
všetkých úrovniach a podporovať zručnosti. 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Kvalitné inkluzívne vzdelávanie 
Špecifické ciele e, f 
Príklady aktivít: 

 podpora pedagogických a odborných 
zamestnancov v školách a školských 
zariadeniach 

 podpora odborného vzdelávania a 
prípravy 

 podpora zručností a gramotnosti 
 podpora novej kultúry na školách, 

postavenej na inklúzii a wellbeingu 
všetkých aktérov vzdelávania  

 podpora vzniku partnerstiev medzi 
aktérmi vzdelávania na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni 

 podpora úlohy vzdelávacích koordinátorov 
vo vzdelávacích centrách 

 podpora odborného rozvoja 
pedagogických a odborných zamestnancov 
v oblasti inklúzie 

 prevencia a riešenie prejavov sociálno-
patologických javov v školstve 

 tvorba, inovácie a realizácia programov 
druhej šance vrátane odstraňovania bariér 
odstránenie prekážok v prístupe k 
vysokoškolskému vzdelávaniu 

Zlepšiť prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej 
starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti. 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Aktívne začlenenie a dostupné služby 
Špecifické ciele h, k, l 
Príklady aktivít: 

 podpora sociálnej integrácie osôb 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením vrátane najodkázanejších osôb 
a detí 
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 podpora aktívneho začleňovania na 
podporu rovnakých príležitostí, 
nediskriminácie a aktívnej účasti a na 
zlepšenie zamestnateľnosti, najmä pre 
znevýhodnené skupiny 

 modernizácia systémov sociálnej ochrany 
vrátane podpory prístupu k sociálnej 
ochrane s osobitným zameraním na deti a 
znevýhodnené skupiny; zlepšenie 
dostupnosti, a to aj pre osoby so 
zdravotným postihnutím, efektívnosti a 
odolnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti a služieb dlhodobej 
starostlivosti 

 

Podporovať integráciu znevýhodnených skupín, 
najmä Rómov 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Kvalitné inkluzívne vzdelávanie 
Špecifický ciel f 
Príklady aktivít: 

 podpora účasti detí na vzdelávaní, najmä 
detí vo veku od troch rokov (najmä MRK, 
zdravotne postihnutých, migrantov a 
iných) 

 podpora desegregácie vzdelávania a 
odbornej prípravy 

 podpora dostupných voľnočasových a 
záujmových aktivít a celodenného 
vzdelávania ako nástroja inklúzie 

 podpora prístupu k vzdelaniu pre 
zraniteľné skupiny (najmä MRK, osoby so 
zdravotným postihnutím, migranti a iní) 

 poskytovanie komplexnejších 
poradenských a podporných služieb vo 
vysokoškolskom vzdelávaní vrátane MRK, 
migrantov a iných 

Podpora sociálno-ekonomickej integrácie 
marginalizovaných komunít, ako sú napríklad 
Rómovia 
Špecifický cieľ j 
Príklady aktivít: 

 zabezpečovanie integrovaného 
komplexného prístupu so zameraním na 
zlepšovanie životných podmienok a s 
dôrazom na charakter potrieb a 
špecifických problémov lokalít, ktoré sú 
uvedené v Atlase Rómskych komunít 2019 

 podpora preventívno-informačných 
programov smerujúcich k zvýšeniu 
občianskej zodpovednosti a zlepšeniu 
občianskeho spolunažívania 

 poskytovanie právnej, konzultačnej a 
koordinačnej podpory obciam s 



prítomnosťou MRK v procese 
vysporiadania pozemkov a legalizácie 
obydlí vrátane jednoduchých 
pozemkových úprav 

 aktivizácia mladých ľudí v MRK s 
uplatnením inkluzívneho prístupu pre 
úspešné začlenenie do spoločnosti 

 podpora aktivizácie a rozvoja pracovných 
zručností obyvateľov MRK 

2019 CSR 3  

Zamerať hospodársku politiku súvisiacu s 
investíciami na zdravotnú starostlivosť, 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Aktívne začlenenie a dostupné služby 
Špecifický cieľ 4.5 
Zabezpečenie spravodlivého prístupu k zdravotnej 
starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej 
starostlivosti a podpora prechodu z ústavnej 
starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť 
Príklady aktivít: 

 budovanie, rekonštrukcia a rušenie 
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately 

 zriadenie a/alebo podpora samostatných 
ambulancií v neatraktívnych regiónoch 

 doplnenie siete centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti na základe 
optimalizácie siete nemocníc, najmä s 
cieľom transformovať poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti na komunitnej 
úrovni a poskytovať dostupnú zdravotnú 
starostlivosť 

 podpora modernizácie materiálno-
technického zabezpečenia najmä 
ambulancií vybraných špecializácií vrátane 
materiálno-technického zabezpečenia 
mobilných služieb dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti 

 budovanie/zriaďovanie komunitných 
služieb duševného zdravia poskytujúcich 
dlhodobú starostlivosť 

 

 
výskum a inovácie, 

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa 
Špecifický cieľ 1.1 Rozvoj a rozširovanie 
výskumných a inovačných kapacít a využívanie 
vyspelých technológií 
Príklady aktivít: 

 Podpora medzisektorovej spolupráce a 
zvyšovanie výskumných a inovačných 
kapacít v podnikoch 



 Podpora budovania ľudských zdrojov vo 
výskume, vývoji a inováciách 

 Stimulácia medzinárodnej spolupráce vo 
vede, výskume a inováciách 

 Podpora optimalizácie, rozvoja a 
modernizácie výskumnej infraštruktúry 

doprava, najmä pokiaľ ide o jej udržateľnosť, Cieľ politiky 3 Viac prepojená Európa 
Špecifický cieľ 3.1 Vývoj inteligentnej, bezpečnej, 
udržateľnej a intermodálnej TEN-T odolnej voči 
zmene klímy 
Príklady aktivít: 

 Odstránenie kľúčových prekážok na 
železničnej infraštruktúre prostredníctvom 
modernizácie a rozvoja hlavných 
železničných tratí a uzlov 

Špecifický cieľ 3.2 Rozvoj a posilňovanie 
udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej 
národnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej 
voči zmene klímy vrátane lepšieho prístupu k TEN-
T a cezhraničnej mobilite 

 Odstránenie kľúčových úzkych miest v 
železničnej infraštruktúre prostredníctvom 
modernizácie a rozvoja železničných tratí a 
zvýšenie atraktivity a kvality služieb 
železničnej verejnej osobnej dopravy 
prostredníctvom obnovy mobilných aktív 

digitálna infraštruktúra, Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa 
Špecifický cieľ 1.2 Využívanie výhod digitalizácie 
pre občanov, podniky, výskumné organizácie a 
orgány verejnej správy 
Príklady aktivít: 

 Podpora informatizácie a digitálnej 
transformácie. 

 Podpora rozvoja inteligentných miest a 
regiónov. 

energetická účinnosť Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková 
Európa 
Špecifický cieľ 2.1 Podpora energetickej účinnosti 
a znižovanie emisií skleníkových plynov 
Príklady aktivít: 

 Zlepšenie energetickej účinnosti v 
podnikoch 

 Zníženie energetickej náročnosti budov 
 Podpora rozvoja regionálnej a miestnej 

energetiky 
 Podpora efektívneho zavádzania 

alternatívnych pohonov v podnikoch 
Špecifický cieľ 2.2 Podpora obnoviteľnej energie v 
súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane 
kritérií udržateľnosti v nej stanovených 



Príklady aktivít: 
 Podpora využívania OZE v podnikoch 

založených na aktívnych spotrebiteľoch 
elektriny, samospotrebiteľoch energie z 
OZE a komunitách vyrábajúcich energiu z 
OZE 

 Podpora využívania OZE v systémoch 
zásobovania energiou 

 Podpora využívania OZE v domácnostiach 
(inovácia projektu „Zelená 
domácnostiam“) 

 Podpora hľadania a prieskumu zdrojov 
geotermálnej energie s cieľom sprístupniť 
ich na energetické účely 

 

konkurencieschopnosť malých a stredných 
podnikov, 

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa 
Špecifický cieľ 1.3 Posilnenie udržateľného rastu a 
konkurencieschopnosti MSP a vytváranie 
pracovných miest v MSP, a to aj prostredníctvom 
produktívnych investícií 
Príklady aktivít: 

 Podpora malého a stredného podnikania 
 Internacionalizácia MSP 
 Podpora vytvárania sietí medzi podnikmi 

a sociálne bývanie, berúc do úvahy regionálne 
rozdiely 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Špecifický cieľ 4.3 Podpora sociálno-ekonomického 
začlenenia marginalizovaných komunít, 
domácností s nízkymi príjmami a znevýhodnených 
skupín vrátane ľudí so špeciálnymi potrebami 
prostredníctvom integrovaných opatrení vrátane 
bývania a sociálnych služieb 
Príklady aktivít: 

 dobudovanie komunitných centier a 
zlepšenie ich vybavenosti 

 zabezpečenie dostupnej a dostupnej 
infraštruktúry pre potreby sociálnych 
služieb pre krízovú intervenciu vrátane ich 
vybavenia 

 poskytovanie infraštruktúry nájomného 
bývania 

2020 CSR 1  

Posilniť odolnosť zdravotného systému v 
oblastiach zdravotníckej pracovnej sily, 
kritických medicínskych produktov a 
infraštruktúry. 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Aktívne začlenenie a dostupné služby 
Špecifický cieľ 4.5 
Zabezpečenie spravodlivého prístupu k zdravotnej 
starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej 
starostlivosti a podpora prechodu z ústavnej 
starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť 
Príklady aktivít: 



 budovanie, rekonštrukcia a debarierizácia 
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately 

 zriadenie a/alebo podpora samostatných 
ambulancií v neatraktívnych regiónoch 

 doplnenie siete centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti na základe 
optimalizácie siete nemocníc, najmä s 
cieľom transformovať poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti na komunitnej 
úrovni a poskytovať dostupnú zdravotnú 
starostlivosť 

 podpora modernizácie materiálno-
technického zabezpečenia najmä 
ambulancií vybraných špecializácií vrátane 
materiálno-technického zabezpečenia 
mobilných služieb dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti 

 budovanie/zriaďovanie komunitných 
služieb duševného zdravia poskytujúcich 
dlhodobú starostlivosť 

 

Zlepšiť poskytovanie primárnej starostlivosti a 
koordináciu medzi typmi starostlivosti. 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Aktívne začlenenie a dostupné služby 
Špecifický ciel k 
Zlepšenie spravodlivého a včasného prístupu ku 
kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným 
službám vrátane služieb, ktoré podporujú prístup k 
bývaniu a individualizovanej starostlivosti vrátane 
zdravotnej starostlivosti; 
Príklady aktivít: 

 Zabezpečenie dostatočných odborných 
kapacít zdravotníckeho personálu, 
reflektujúcich požiadavky moderných 
zdravotníckych profesií 

 Podpora zdravého životného štýlu a 
zlepšenie prevencie chorôb 

 Podpora ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov 

 

2020 CSR 2  

Poskytnutie primeranej náhrady príjmu 
a zabezpečiť prístup k sociálnej ochrane a 
základným službám pre všetkých. 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Adaptabilný a dostupný trh práce 
Špecifický cieľ a 
Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačné 
opatrenia pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, 
najmä mladých ľudí, najmä prostredníctvom 
implementácie záruky pre mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a znevýhodnených skupín na 
trhu práce a neaktívnych osôb, ako aj 



prostredníctvom podpory samostatnej zárobkovej 
činnosti. zamestnanosť a sociálne hospodárstvo 
Príklady aktivít: 

 zabezpečenie individuálneho a 
komplexného prístupu k znevýhodneným 
uchádzačom o zamestnanie 

 vytváranie udržateľných pracovných miest 
pre znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie vrátane individualizovanej 
podpory ich umiestňovania na vytvorené 
pracovné miesta 

 poskytovanie finančných príspevkov 
znevýhodneným uchádzačom o 
zamestnanie na začatie samostatnej 
zárobkovej činnosti 

Posilnite digitálne zručnosti. Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa 
Špecifický cieľ 1.4 Rozvoj zručností pre 
inteligentnú špecializáciu, priemyselnú 
transformáciu a podnikanie 
Príklady aktivít: 

 Digitálne zručnosti prispôsobené 
doménam RIS3 a potrebám priemyselnej a 
zelenej transformácie 

Zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu. 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Kvalitné inkluzívne vzdelávanie 
Špecifický cieľ 4.2 Zlepšenia rovného prístupu k 
inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry 
vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a 
online vzdelávanie a odbornú prípravu 
Príklady aktivít: 

 debarierizácia škôl a školských zariadení 
 materiálne vybavenie a technické 

zabezpečenie škôl a školských zariadení 
 budovanie/modernizácia učební vrátane 

vonkajších učební 
 výstavba a rekonštrukcia školských 

športovísk 

2020 CSR 3  

Efektívne implementovať opatrenia na 
zabezpečenie likvidity pre malé a stredné 
podniky a živnostníkov. 

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa 
Špecifický cieľ 1.3 Posilnenie udržateľného rastu a 
konkurencieschopnosti MSP a vytváranie 
pracovných miest v MSP, a to aj prostredníctvom 
produktívnych investícií 
Príklady aktivít: 

 Podpora malého a stredného podnikania 
 Internacionalizácia MSP 
 Podpora vytvárania sietí medzi podnikmi 



Odstrániť medzery v digitálnej infraštruktúre. Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa 
Špecifický cieľ 1.5 Zvýšenie digitálnej konektivity 
Príklady aktivít: 

 Podpora širokopásmového pripojenia 

Zamerajte sa na pokročilé verejné investičné 
projekty 
a podporovať súkromné investície na podporu 
hospodárskej obnovy. 

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa 
Špecifický cieľ 1.1 Rozvoj a rozširovanie 
výskumných a inovačných kapacít a využívanie 
vyspelých technológií 
Príklady aktivít: 

 Podpora medzisektorovej spolupráce a 
zvyšovanie výskumných a inovačných 
kapacít v podnikoch 

Špecifický cieľ 1.3 Posilnenie udržateľného rastu a 
konkurencieschopnosti MSP a vytváranie 
pracovných miest v MSP, a to aj prostredníctvom 
produktívnych investícií 
Príklady aktivít: 

 Podpora malého a stredného podnikania 
 

zamerať investície na zelenú a digitálnu 
transformáciu, najmä na čistú a efektívnu 
výrobu a využívanie energie a zdrojov, 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková 
Európa 
Špecifický cieľ 2.1 Podpora energetickej účinnosti 
a znižovanie emisií skleníkových plynov 
Príklady aktivít: 

 Zlepšenie energetickej účinnosti v 
podnikoch 

 Zníženie energetickej náročnosti budov 
 Podpora rozvoja regionálnej a miestnej 

energetiky 
 Podpora efektívneho zavádzania 

alternatívnych pohonov v podnikoch 
Špecifický cieľ 2.2 Podpora obnoviteľnej energie v 
súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane 
kritérií udržateľnosti v nej stanovených 
Príklady aktivít: 

 Podpora využívania OZE v podnikoch 
založených na aktívnych spotrebiteľoch 
elektriny, samospotrebiteľoch energie z 
OZE a komunitách vyrábajúcich energiu z 
OZE 

 Podpora využívania OZE v systémoch 
zásobovania energiou 

 Podpora využívania OZE v domácnostiach 
(inovácia projektu „Zelená 
domácnostiam“) 

 Podpora hľadania a prieskumu zdrojov 
geotermálnej energie s cieľom sprístupniť 
ich na energetické účely 



Špecifický cieľ 2.3 Rozvoj inteligentných 
energetických systémov, sietí a skladovania mimo 
transeurópskej energetickej siete (TEN-E) 
Príklady aktivít: 

 Podpora inteligentných energetických 
systémov vrátane skladovania energie 

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa 
Špecifický cieľ 1.2 Využívanie výhod digitalizácie 
pre občanov, podniky, výskumné organizácie a 
orgány verejnej správy 
Príklady aktivít: 

 Podpora informatizácie a digitálnej 

transformácie. 

 Podpora rozvoja inteligentných miest a 
regiónov. 

udržateľná verejná doprava, Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková 
Európa 
Špecifický cieľ 2.8 Podpora udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility 
Príklady aktivít: 

 Rozvoj verejnej dopravy 
 Propagácia cyklistiky 
 Udržateľná mobilita BSK 

a odpadového hospodárstva. Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková 
Európa 
Špecifický cieľ 2.6 Prechod na obehové 
hospodárstvo s dôrazom na odpadové 
hospodárstvo 
Príklady aktivít: 

 Podpora vybraných aktivít predchádzania 
vzniku odpadov 

 Podpora zberu a dobudovania, 
zintenzívnenia a rozšírenia systémov 
triedeného zberu komunálneho odpadu 

 Podpora prípravy odpadu na opätovné 
použitie, recyklácia odpadu vrátane 
anaeróbneho a aeróbneho spracovania 
biologicky rozložiteľného odpadu 

2022 CSR 1  

Zvýšiť verejné investície do zelenej a digitálnej 
transformácie 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková 
Európa 
Špecifický cieľ 2.1 Podpora energetickej účinnosti 
a znižovanie emisií skleníkových plynov 
Príklady aktivít: 

 Zlepšenie energetickej účinnosti v 
podnikoch 

 Zníženie energetickej náročnosti budov 
 Podpora rozvoja regionálnej a miestnej 

energetiky 



 Podpora efektívneho zavádzania 
alternatívnych pohonov v podnikoch 

 Podpora informatizácie a digitálnej 
transformácie. 

 Podpora rozvoja inteligentných miest a 
regiónov. 

Špecifický cieľ 2.2 Podpora obnoviteľnej energie v 
súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane 
kritérií udržateľnosti v nej stanovených 
Príklady aktivít: 

 Podpora využívania OZE v podnikoch 
založených na aktívnych spotrebiteľoch 
elektriny, samospotrebiteľoch energie z 
OZE a komunitách vyrábajúcich energiu z 
OZE 

 Podpora využívania OZE v systémoch 
zásobovania energiou 

 Podpora využívania OZE v domácnostiach 
(inovácia projektu „Zelená 
domácnostiam“) 

 Podpora hľadania a prieskumu zdrojov 
geotermálnej energie s cieľom sprístupniť 
ich na energetické účely 

Špecifický cieľ 2.3 Rozvoj inteligentných 
energetických systémov, sietí a skladovania mimo 
transeurópskej energetickej siete (TEN-E) 
Príklady aktivít: 

 Podpora inteligentných energetických 
systémov vrátane skladovania energie 
 

Pokračovať v dočasnej a cielenej podpore pre 
domácnosti a firmy, ktoré sú najviac ohrozené 
rastúcimi cenami energií a ľuďmi utekajúcimi z 
Ukrajiny 

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa 
Špecifický cieľ i 
Podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov 
Príklady aktivít: 

 vytváranie sietí zodpovedných štruktúr na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni 

 individualizovanú pomoc osobám, ktorým 
bol udelený azyl alebo doplnková ochrana, 
a to aj prostredníctvom finančných 
príspevkov 

 realizácia aktivít dobrej praxe v oblasti 
integrácie cudzincov 

 poradenská činnosť zameraná na lepšiu 
integráciu cudzincov vrátane ich rodinných 
príslušníkov 

 individualizovanú podporu vzdelávania 
vrátane jazykových kurzov 

 dobrovoľnícke programy zamerané na 
posilnenie porozumenia a spolupatričnosti 
medzi miestnou spoločnosťou a 
cudzincami 



 integrácia vysokokvalifikovaných 
cudzincov na trh práce, efektívna 
komunikácia s príslušnými úradmi 

 

2022 CSR 3  

Znížiť celkovú závislosť od fosílnych palív a 
diverzifikovať dovoz fosílnych palív. Urýchliť 
zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková 
Európa 
Špecifický cieľ 2.2 Podpora obnoviteľnej energie v 
súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane 
kritérií udržateľnosti v nej stanovených 
Príklady aktivít: 

 Podpora využívania OZE v podnikoch 
založených na aktívnych spotrebiteľoch 
elektriny, samospotrebiteľoch energie z 
OZE a komunitách vyrábajúcich energiu z 
OZE 

 Podpora využívania OZE v systémoch 
zásobovania energiou 

 Podpora využívania OZE v domácnostiach 
(inovácia projektu „Zelená 
domácnostiam“) 

 Podpora hľadania a prieskumu zdrojov 
geotermálnej energie s cieľom sprístupniť 
ich na energetické účely 

Špecifický cieľ 2.3 Rozvoj inteligentných 
energetických systémov, sietí a skladovania mimo 
transeurópskej energetickej siete (TEN-E) 
Príklady aktivít: 

 Podpora inteligentných energetických 
systémov vrátane skladovania energie 

Upraviť politiky renovácie s cieľom urýchliť a 
stimulovať hĺbkovú renováciu budov 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková 
Európa 
Špecifický cieľ 2.1 Podpora energetickej účinnosti 
a znižovanie emisií skleníkových plynov 
Príklady aktivít: 

 Zlepšenie energetickej účinnosti v 
podnikoch 

 Zníženie energetickej náročnosti budov 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Špecifické odporúčania pre 
Slovensko

2019 CSR 2

Zlepšiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania na všetkých 
úrovniach a podporovať zručnosti.

Zlepšiť prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej 
starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti.

Podporovať integráciu znevýhodnených skupín, 
najmä Rómov

Navrhované akcie z PD (špecifické 
ciele/aktivity)

2019 CSR 2

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Kvalitné inkluzívne vzdelávanie

Špecifické ciele e, f

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifické ciele h, k, l

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Kvalitné inkluzívne vzdelávanie

Špecifický ciel f

Podpora sociálno-ekonomickej integrácie 
marginalizovaných komunít, ako sú napríklad 

Rómovia

Špecifický cieľ j



 

Špecifické odporúčania pre Slovensko

2019 CSR 3

Zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami 
na zdravotnú starostlivosť,

výskum a inovácie,

doprava, najmä pokiaľ ide o jej udržateľnosť,

digitálna infraštruktúra,

energetická účinnosť

konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov,

a sociálne bývanie, berúc do úvahy regionálne 
rozdiely

Navrhované akcie z PD (špecifické 
ciele/aktivity)

2019 CSR 3

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifický cieľ 4.5

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa

Špecifický cieľ 1.1 Rozvoj a rozširovanie výskumných a 
inovačných kapacít a využívanie vyspelých technológií

Cieľ politiky 3 Viac prepojená Európa

Špecifický cieľ 3.1 Vývoj inteligentnej, bezpečnej, 
udržateľnej a intermodálnej TEN-T odolnej voči 

zmene klímy

Špecifický cieľ 3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, 
inteligentnej a intermodálnej národnej, regionálnej a 

miestnej mobility 

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa

Špecifický cieľ 1.2 Využívanie výhod digitalizácie pre 
občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány 

verejnej správy

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa

Špecifický cieľ 2.1 Podpora energetickej účinnosti a 
znižovanie emisií skleníkových plynov

Špecifický cieľ 2.2 Podpora obnoviteľnej energie v 
súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa

Špecifický cieľ 1.3 Posilnenie udržateľného rastu a 
konkurencieschopnosti MSP a vytváranie pracovných 
miest v MSP, a to aj prostredníctvom produktívnych 

investícií

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifický ciel k

Zlepšenie spravodlivého a včasného prístupu ku 
kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám



 

 

Špecifické odporúčania pre 
Slovensko

2020 CSR 1

Posilniť odolnosť zdravotného systému v 
oblastiach zdravotníckej pracovnej sily, 

kritických medicínskych produktov a 
infraštruktúry.

Zlepšiť poskytovanie primárnej starostlivosti a 
koordináciu medzi typmi starostlivosti

Navrhované akcie z PD (špecifické 
ciele/aktivity))

2020 CSR 1

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifický cieľ 4.5

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifický ciel k



 

Špecifické odporúčania pre 
Slovensko

2020 CSR 2

Poskytnutie primeranej náhrady príjmu

a zabezpečiť prístup k sociálnej ochrane a základným 
službám pre všetkých.

Posilnite digitálne zručnosti

Zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu.

Navrhované akcie z PD (špecifické 
ciele/aktivity)

2020 CSR 2

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Adaptabilný a dostupný trh práce

Špecifický cieľ a

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa

Špecifický cieľ 1.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú 
špecializáciu, priemyselnú transformáciu a 

podnikanie

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Kvalitné inkluzívne vzdelávanie

Špecifický cieľ 4.2 Zlepšenia rovného prístupu k 
inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry 
vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a 

online vzdelávanie a odbornú prípravu



 

 

Špecifické odporúčania pre 
Slovensko

2020 CSR 3

Efektívne implementovať opatrenia na 
zabezpečenie likvidity pre malé a stredné podniky a 

živnostníkov.

Odstrániť medzery v digitálnej infraštruktúre

Zamerajte sa na pokročilé verejné investičné 
projekty

a podporovať súkromné investície na podporu 
hospodárskej obnovy.

zamerať investície na zelenú a digitálnu 
transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu a 

využívanie energie a zdrojov

udržateľná verejná doprava

a odpadové hospodárstvo

Navrhované akcie z PD (špecifické 
ciele/aktivity)

2020 CSR 3

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa

Špecifický cieľ 1.3 Posilnenie udržateľného rastu a 
konkurencieschopnosti MSP a vytváranie pracovných 
miest v MSP, a to aj prostredníctvom produktívnych 

investícií

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa

Špecifický cieľ 1.5 Zvýšenie digitálnej konektivity

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa

Špecifický cieľ 1.1 Rozvoj a rozširovanie výskumných a 
inovačných kapacít a využívanie vyspelých technológií

Špecifický cieľ 1.3 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa

Špecifický cieľ 2.1 ,  2.2 a 2.3

Cieľ politiky 1 Inteligentnejšia a 
konkurencieschopnejšia Európa

Špecifický cieľ 1.2 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa

Špecifický cieľ 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej 
mestskej mobility

Specific Objective 2.6 Transition to a circular economy 
with an emphasis on waste management



 

 

 

 

 

Špecifické odporúčania pre 
Slovensko

2022 CSR 1

Zvýšiť verejné investície do zelenej a digitálnej 
transformácie

Pokračovať v dočasnej a cielenej podpore pre 
domácnosti a firmy, ktoré sú najviac ohrozené 
rastúcimi cenami energií a ľuďmi utekajúcimi z 

Ukrajiny

Navrhované akcie z PD (špecifické 
ciele/aktivity)

2022 CSR 1

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa

Špecifický cieľ 2.1 Podpora energetickej účinnosti a 
znižovanie emisií skleníkových plynov

Špecifický cieľ 2.2 Podpora obnoviteľnej energie v 
súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 

Špecifický cieľ 2.3 Rozvoj inteligentných energetických 
systémov, sietí a skladovania mimo transeurópskej 

energetickej siete (TEN-E)

Cieľ politiky 4 Sociálna a inkluzívna Európa

Špecifický cieľ i

Podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov



 

 

 

 

Špecifické odporúčania pre 
Slovensko

2022 CSR 3

Znížiť celkovú závislosť od fosílnych palív a 
diverzifikovať dovoz fosílnych palív. Urýchliť 
zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie

Upraviť politiky renovácie s cieľom urýchliť a 
stimulovať hĺbkovú renováciu budov

Navrhované akcie z PD (špecifické 
ciele/aktivity)

2022 CSR 3

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa

Špecifický cieľ 2.2 Podpora obnoviteľnej energie v 
súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 

Špecifický cieľ 2.3 Rozvoj inteligentných energetických 
systémov, sietí a skladovania mimo transeurópskej 

energetickej siete (TEN-E)

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa

Špecifický cieľ 2.1 Podpora energetickej účinnosti a 
znižovanie emisií skleníkových plynov


