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Vyhodnotenie pripomienok k CP 5 zaslaných v rámci Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 

 

 

 

Dátum Pripomienkujúci 
subjekt 

Pripomienka Vyhodnotenie 

6.11. Tomáš Šváb 
 
Mediaworks s.r.o. / 
Moldavská produkčná 
s.r.o. 

Chcel by som sa takto písomnou cestou pripojiť a dať 
zopár návrhov k národnej konzultácií. 
 
Pôsobím v oblasti televíznej tvorby, konkrétne ako 
riaditeľ, prevádzkujem súkromnú regionálnu televíziu 
Televízia Východ ako aj lokálnu televíziu TV Moldava - 
Szepsi TV. 
 
Koronakríza aj tu spôsobila veľké negatívne dopady a 
to hlavne z príjmu reklám čo sa týka súkromných 
televízií. (od marca len v strate) 
 
Otázka, nebolo by vhodné vyčleniť z rozpočtu peňažné 
prostriedky na fungovanie regionálnych televízií v 
podobe koncesionárskych poplatkov? 
 
Aj mizivé percento z rozpočtu by stačilo na fungovanie 
malých televízií. 
 
Podobne fungujú niektoré regionálne televízie v 
Nemecku. 
 
Ja osobne by som aj privítal medializáciu štátnych 
inštitúcii v rôznych kampaniach. 
 
Vyčleniť im mediálny priestor pre jednotlivé 
ministerstvá, nech sú ľudia informovaní. 
 
Je dôležité aby sa regionálne spravodajstvo udržalo pri 
živote, nakoľko verejnoprávna televízia ako aj 

Vyčleniť z rozpočtu peňažné prostriedky na fungovanie 
regionálnych televízií v podobe koncesionárskych 
poplatkov nie je možné z prostriedkov kohéznej politiky. 
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komerčné veľké televízie nevedia úplne 
zdokumentovať diania v jednotlivých regiónoch. 
 
Momentálne je trend v škrtaní nákladov aj na 
prevádzky lokálnych televízií a postupne zanikajú. 
 
Aj príbehy ľudí zachytených v rôznych oblastiach 
života kamerou, môžu byť pridanou hodnotu 
kultúrneho dedičstva národa. 
 
Nech je kvalitné spravodajstvo v regiónoch.  

11.11. Platforma KLIMATICKÝ 
KLUB/Národný Trust 
n.o. 

5. Kvalitný život v regiónoch 
1. Prevencia negatívnych spoločenských javov a 
vytváranie bezpečného fyzického prostredia obcí, 
miest a regiónov 
1. Všetky národné, Európske alebo globálne (OSN) 
environmentálne stratégie sa stretávajú na 
implementácii území obce, jej intravilánu alebo 
extravilánu 
2. Zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry 
podporujúcich udržateľný cestovný ruch 
1. Podpora iniciatívy www.Zachráňmepamiatky.sk  

Nie je možné nesúhlasiť s Vaším názorom ohľadne 
priemetu stratégií na regionálnej úrovni. Cieľ politiky 5 sa 
plánuje realizovať prostredníctvom integrovaných 
územných stratégií (IÚS), resp. integrovaných územných 
investícií (IÚI), ktoré v súčasnosti pripravujú samosprávne 
kraje a ktoré by mali obsahovať priemet rôznych 
relevantných stratégií. Tieto sú pripravované v spolupráci 
so širokým spektrom partnerov. Podpora konkrétnej 
iniciatívy, akú napr. uvádzate, je nad rámec Partnerskej 
dohody, aj operačného programu. Je práve na výbere 
lokálnej úrovne v zmysle zmienenej IÚS, resp. nástroja IÚI 
v zmysle princípy zdola nahor, ktoré pamiatky a s akými 
doplnkovými aktivitami budú v regióne chcieť a potrebovať 
podporiť. 

12.11. Obec Lúčky 3 Nádhera našej krajiny. Jej zveľaďovanie a ponúknuť 
domácim i zahraničným návštevníkom príležitosť 
pochopiť, že vstúpili na najkrajšiu zem a sú v najkrajšej 
krajine na svete. A toto všetko musí ísť postupne od 
každého jedného regiónu. Podpora tradičných 
hodnôt, kultúry. Dajme ľudom v ich ťažkom životnom 
údele možnosť vypnúť, možnosť zabaviť sa, zrelaxovať 
a oddychovať. Možnosť čerpania eurofondov na 
výstavbu amfiteátrov, oddychových zón, neklásť 
polená pod nohy pri aktivite skrášliť prírodné 
pamiatky z radov OZ, ktoré sú nekompetentné pri 
zapojení sa do procesu schvaľovania a pod. A v 
neposlednom rade zvážiť, podľa mňa, financie obcí, 

Rámce definované Partnerskou dohodou sú v súlade so 
zmienenými potrebami. Cieľ politiky 5 sa plánuje realizovať 
prostredníctvom integrovaných územných stratégií, resp. 
integrovaných územných investícií, ktoré v súčasnosti 
pripravujú samosprávne kraje v spolupráci so širokým 
spektrom partnerov pôsobiacich v území. Odporúčame 
Vám obrátiť sa na príslušný VÚC a Radu partnerstva. 
Definícia oprávnených výdavkov projektov bude 
predmetom metodickej dokumentácie po schválení 
Partnerskej dohody, ako aj OP Slovensko. Snahou 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR je čo najviac odbúrať administratívnu 
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ktoré sa vyhadzujú na projektové dokumentácie ak 
nie sú definované ako opodstatnené výdavky a 
projekt nie je schválený. 

záťaž žiadateľov, zjednodušiť a zefektívniť projektovú 
dokumentáciu a postupy.  

18.11. MUDr. Peter Reiner, 
CSc.  

3. Kvalitný život v regiónoch: 
- Návrh predlôh pre tvorbu projektov pre miestne 
akčné skupiny (How to wright successful grants 
applications), 
- Technická a personálna kontrola projektov v 
zrýchlenom konaní pri schvaľovaní, 
- Vývoj a inovácie v podmienkach regiónu, 
- Rozvoj kúpeľnej a sanatórnej liečby, 
- Zapojenie do iniciatívy EU – ERN. 

Využitie predlôh a kontrola projektov môžu byť/budú 
predmetom metodickej dokumentácie po schválení 
Partnerskej dohody, ako aj operačného programu. Snahou 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR je čo najviac stavať na dobrej praxi, 
odbúrať administratívnu záťaž žiadateľov, zjednodušiť 
a zefektívniť projektovú dokumentáciu a postupy. Vývoj, 
inovácie a podpora podnikateľskej činnosti sú predmetom 
podpory v rámci oblastí cieľa politiky 1 (inteligentnejšia 
Európa). Iniciatíva EU-ERN sa zvyčajne podporuje cez tzv. 
programy priamo riadené Európskou úniou. 

19.11 POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z.,  Prevencia negatívnych spoločenských javov a 
vytváranie bezpečného fyzického prostredia obcí, 
miest a regiónov – verím, že sa zhodneme, že medzi 
negatívny spoločenský jav patrí aj týranie zvierat 
(okrem iného je to trestný čin). Evidujeme množstvo 
prípadov zanedbanej starostlivosti o spoločenské 
zvieratá a ich samotné týranie (psie zápasy, podvýživa 
psov, zabíjačky a následná konzumácia psov, 
celoživotný lockdown na reťazi, rôzne iné, neľudské 
správanie páchané na zvieratách, ktoré vlastník 
nemusí vlastniť, nikto mu to neprikazuje, rozhodol sa 
tam sám.. Zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej 
starostlivosti prikazuje zvieratá chrániť, Zákon č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch 
prikazuje vyberať daň za psa a taktiež podporovať 
útulky a karanténne stanice. Aká je realita ? Na 
Slovensku existuje aktuálne 82 subjektov, ktoré pre 
samosprávu na celom území Slovenska zabezpečujú 
odchyt, karanténnu a samotné umiestnenie psa v 
útulku, čipovanie, odblšenie, očkovanie, kastrácia a 
následná adopcia. Samospráva, ktorá vyberá dane 
neprispieva dostatočne a väčšinu nákladov na 

Vnímame, že existujú potreby podporiť aj ďalšie aktivity 
nad rámec toho, čo je v súčasnosti navrhnuté v Partnerskej 
dohode. Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky 
však boli zvolené priority aj na základe konzultácií s 
predstaviteľmi samospráv.  
Partnerská dohoda ponúka určitú formu spolupráce s 
neziskovým sektorom s cieľom zlepšiť pripravenosť 
samospráv riešiť negatívne spoločenské javy formou 
spoločných projektov s definovanými výsledkami. Nejedná 
sa však o priame intervencie do týchto subjektov.  
Z hľadiska integrácie všetkých aspektov rozvoja a 
rozvojových aktivít v území budú kľúčové integrované 
územné stratégie, ktoré pripravujú samosprávne kraje. V 
týchto stratégiách by mal byť priestor pre riešenie 
rozličných projektových zámerov. 
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veterinu, prevádzku atď.. si združenia musia vyzbierať 
cez sociálne siete od rôznych podporovateľov, 2 % z 
daní, adopčné poplatky atď.. Tieto združenia sú 
taktiež neziskové subjekty ako aj športové, hudobné, 
umelecké organizácie, ktoré majú priestor v 
najbližšom čerpaní eurofondov. Všetky tieto 
organizácie plnia dôležitú úlohu v spoločnosti. Ak sa 
bavíme o podpore neziskového sektora, prečo sa do 
tak jedinečnej príležitosti, ako je ďalšie programové 
obdobie čerpania eurofondov nemôžu zapojiť priamo 
tieto organizácie, ktoré pre samosprávu vykonávajú 
ich zákonnú povinnosť ? Táto oblasť je dlhodobo 
finančne poddimenzovaná a neriešená. Prosím zvážte, 
či by si tieto organizácie nezaslúžili miesto v ďalšom 
čerpaní eurofondov. Ak by si vedeli dobudovať 
potrebné kapacity, zrekonštruovať vybavenie a 
zariadenia,  posilniť personálne kapacity, boli by tak 
schopné pracovať v danom regióne efektívnejšie a 
dlhodobo bez problémov.  
Jednotlivé problémy sa možno niekedy a možno nikdy 
nezmenia - tam kde je potrebná zmena zákona a 
celkového systému, ale vybudovaná kvalitná 
infraštruktúra ostane v regiónoch pre ďalšie 
generácie. Už teraz niektoré väčšie útulky poskytujú 
rôzne vzdelávacie programy pre detí a širokú 
verejnosť, ale ani zďaleka všetky nerobia to, čo by 
dokázali, ak by mali kapacitu rozšírenú a posilnenú. 
My vieme, čo v našom regióne chýba, vieme, kde sú 
najväčšie problémy, máme návrhy a spôsoby riešení, 
ale každej organizácií sa robí ťažko akákoľvek práca, 
ak má byť dlhodobo odkázaná na dobrovoľníctvo a 
darcovstvo, hlavne v oblasti, kde sa za to priamo 
vyberajú dane a prikazuje to zákon.  
Organizácie s licenciou potrebujú dostať 
možnosť/výzvu na čerpanie fondov na: 
- Rekonštrukciu kotercov a prevádzok,  
- Vybudovanie nových kotercov a rozšírenie kapacity 
- Nákup vybavenia a hnuteľného majetku (automobil, 
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kamerový systém atď..) 
- Personálne kapacity znižujúce nezamestnanosť v 
regióne 
- Ostatné služby (nájom, energie, služby – právne, 
účtovné) 

20.11. Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej 
republiky (ÚNMS SR) 

Samospráva, aj organizácie ako ZMOS, ÚMS, APÚMS 
si uvedomujú, že reforma samosprávy by mala 
priniesť jej modernizáciu, optimalizáciu, 
profesionalizáciu, zefektívnenie riadenia a jej 
priblíženie k občanom. Na čo sa však pri reformných a 
modernizačných snahách zabúda je fakt, že to čo 
pomáha spoločnostiam súkromného sektora fungovať 
efektívnejšie a manažérom rozhodovať sa na základe 
faktov je zavedené manažérstvo kvality. Práve to 
prináša do organizácie jasné manažérske rámce čo sa 
týka merania výkonnosti (KPI), riadenia na báze 
procesného manažérstva (namiesto funkčného 
riadenia), zlepšovania procesov a poskytovaných 
služieb kvalitárskymi technikami, ktoré v sebe 
automaticky zahŕňajú zapájanie všetkých kľúčových 
zainteres. strán (občania/zákazníci, obč. spoločnosť a 
pod.).  
 
Zo skúseností ÚNMS SR možno potvrdiť, že verejná 
správa má veľké rezervy, čo sa týka prenosu 
skúseností a osvedčených systémových a 
manažérskych techník a nástrojov riadenia kvality zo 
súkromného do verejného sektora. Štatutári a 
manažment samospráv nemajú dostatočné znalosti v 
týchto oblastiach a z toho dôvodu sa zameriavajú len 
na ad hoc zlepšovania fungovania jednotlivých 
činností v úradoch. Absentuje však uchopenie 
„business modelu“ riadenia kvality organizácií. Práve 
odvráteniu vyššie popísaného stavu sa venuje ÚNMS 
SR vzdelávaním a zavádzaním manažérstva kvality do 
verejnej správy. 

Podpora analytických kapacít predpokladá aj zavedenie 
výkonnostných ukazovateľov,  metodiky hodnotenia 
pracovníkov a iné aspekty, ktoré predstavujú spomínané 
know-how zo strany štátu. Zvážime doplnenie textu do 
prioritnej oblasti v súlade s Vašim návrhom. 
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Na základe vyššie uvedeného odporúčame upraviť 
popis PO „Budovanie administratívnych a analyticko-
strategických kapacít miestnych a regionálnych 
orgánov“ nasledovne: 
Je potrebné zamerať sa na profesionalizáciu 
miestnych a regionálnych orgánov verejnej moci 
transferom odskúšaných a efektívnych 
systémov/nástrojov/techník riadenia výkonnosti a 
manažérstva kvality do samosprávy a vzdelávaním 
manažérov a zamestnancov v tejto problematike. Tak 
isto je potrebné sa sústrediť na rozvoj ich 
analytických, analyticko-strategických kapacít a 
dlhodobé vzdelávanie manažérov a pracovníkov na 
všetkých úrovniach verejnej správy v súlade s platným 
právnym a kompetenčným rámcom za využitia know-
how z budovania príslušných útvarov na úrovni štátu 
tak, aby výsledkom bol kvalitnejší výkon 
samosprávnych funkcií, optimalizácia a zlepšovanie 
procesov a tvorba lepších verejných politík v územnej 
samospráve.  
 
Do očakávaných výsledkov odporúčame doplniť ako 
prvý bod nasledovné: 
• Vyššia úroveň riadenia samospráv založená na 
výkonnostných ukazovateľoch a systémovom 
zlepšovaní procesov a poskytovaných služieb 
prostredníctvom manažérstva kvality. 

20.11. Ing. Jaroslav Matulík, 
CSc. 

Ciele a zámery Partnerskej dohody na roky 2021 – 
2027 v rámci hlavných priorít sú veľmi ambiciózne, 
akceptovateľné a bez vážnejších pripomienok. 
Rozhodujúce však bude ich naplnenie zmysluplnými 
projektmi. 
Ako počiatočný podklad a inšpiráciu k tomu ponúkam 
svoju populárno – vedeckú monografiu o vodnom 
fonde Slovenska (tesne pred dokončením), ktorá 
systematicky, komplexne a celoslovensky vyčísluje 
veľkosť nášho vodného fondu (ktorý je jedným zo 

Ďakujeme veľmi pekne za podnet, radi sa s obsahom 
zmienenej monografie oboznámime a budeme sa snažiť jej 
poznatky vhodným spôsobom prenášať do praxe v rámci 
celej problematiky Partnerskej dohody. 
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základných predpokladov nášho regionálneho rozvoja 
a životnej úrovne). Ukazuje ako je tento vodný fond 
rozdelený v priestore i čase, ako je hospodársky 
využiteľný. Monografia uvádza rozhodujúce efekty 
vybudovaných vodných diel, hlavne zníženie veľkých 
vôd, nadlepšenie prietokov, využitie vodnej energie 
(tým sa zmiernia aj dôsledky klimatického 
nebezpečenstva), zásobovanie pitnou, úžitkovou, 
závlahovou vodou. Je spracovaná podľa Smernice 
Európskeho parlamentu a rady č. 2000/60/ES, ktorá 
stanovila rámec pre činnosti Spoločenstva v oblasti 
vodnej politiky (prietoky sa členia na: prítok vody k 
nám, voda prameniaca u nás, prietoky v hraničných 
tokoch a odtok od nás). Monografia taktiež naznačuje 
možnosti lepšieho využitia súčasných vodných zdrojov 
(aj identifikáciu nových vodných zdrojov) 
uplatňovaním intenzifikačných princípov, hlavne: 
komplexnosť riešenia, šetrenie a viacnásobné využitie 
vody, kompenzačná spolupráca vodných zdrojov vo 
vodohospodárskych sústavách, aplikácia GIS –ov.          
Zostávam s pozdravom a teším sa na eventuálnu 
spoluprácu. 

20.11. Jaroslav Straka, 
Európska Univerzitná 
Hokejová Asociácia 
(EUHL) 
  

Otázky: Radi by sme sa opýtali ohľadom budovanie 
spoločných hodnôt uvedených v uznesení Rady a 
zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na 
zasadnutí Rady a pracovnom pláne Európskej únie pre 
šport a ktoré sa majú uplatňovať a aplikovať po 
decembri 2020: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
9639-2017-INIT/en/pdf  
1. či Slovensko sa bude snažiť ich zapracovať v plnom 
znení v návrhoch čerpanie Eurofondov? 
2. Aký objem finančných prostriedkov sa plánuje 
vyčleniť pre šport?  
3. jedným z bodov je duálna kariéra študentov - 
športovcov,  ako zástupca Európskej Univerzitnej 
Hokejovej Asociácie sídliacej na území SR, ktorej 
hlavným, pravidelným výstupom je organizácia 

1. Nedá sa povedať, že pracovný plán EÚ pre šport sa bude 
aplikovať v plnom znení z eurofondov, ale uvedené priority 
plánuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumy a 
športu SR podporovať v budúcom období, a to či už z 
eurofondov alebo v rámci už existujúcich finančných 
mechanizmov podpory športu. Zdroje európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) predstavujú 
doplnkový zdroj k iným zdrojom vrátane zdrojov štátneho 
rozpočtu. Priority financovania z EŠIFu vychádzajú z prílohy 
D Správy o Slovensku 2019 a zo špecifických odporúčaní 
pre krajinu a z negociácií so zástupcami Európskej komisie 
(vrátane rozsahu ich podpory). 
2. Alokácia ako aj téma podpory športu bude po ukončení 
národných konzultácií predmetom negociácií so 
zástupcami EK (tak DG REGIO ako aj DG EMPLOYMENT). 
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pravidelnej súťaže Európskej Univerzitná Hokejová 
Ligy (EUHL), ktorá vytvára jedinečné podmienky pre 
mladých študentov-športovcov na rozvoj ich duálnej 
kariéry, pri ktorej môže byť jedinec úspešný nielen v 
športe, ale aj vo vzdelaní a následnom profesijnom 
živote. Koľko Slovensko plánuje vyčleniť na projekty 
tohto tipu aby finančné prostriedky neboli určené iba 
pre infraštruktúru ? ale boli aj účelovo viazane pre 
pohybové aktivity a duálnu kariéru študentov - 
športovcov a projekty z pracovného plánu EU ? 
4. Aký spôsobom sa budú môcť asociácie / združenia 
uchádzať a žiadať o pomoc ? Na akú dobu sa bude dať 
žiadať alebo bude možné čerpať finančné prostriedky 
pre projekty unikátneho / pilotného alebo duálneho 
charakteru ? alebo ich dať priamo do rozpočtu aby 
mohlo byť zabezpečené pravidelné financovanie 
týchto projektov ?   
5. V záujme účinného vykonávania tohto pracovného 
plánu EÚ budete spolupracovať a komunikovať s EU 
komisiou aby sa využívali pracovné štruktúry, metódy 
a hlavne mohlo požiadať v eurofondoch na projekty 
duálnej kariéry v športe?  
Poznámka (je dôležité žiadať v Eurofondoch aj na 
organizovanie / zastrešovanie fyzických aktivít, šport a 
dvojitých kariér športovcov s dôrazom na univerzity a 
vzdelávanie aby sa nestalo, že bude opravená 
infraštruktúra v ktorej ale nebude mať kto športovať!) 
6. Od kedy sa bude dať žiadať a čerpať dané 
prostriedky?  
7. Ako sa združenia / asociácie môžu preklenúť do 
obdobia nastavenia pravidelného financovania alebo 
kde môžu žiadať o pomoc na ďalší rozvoj?   

MŠVVaŠ SR adresovalo koordinátorovi/gestorovi prípravy 
programového obdobia 2021-2027, t. j. MIRRI SR, 
požiadavku na indikatívnu alokáciu cca 500 mil. EUR. Výška 
pridelenej alokácie musí zohľadniť tematickú koncentráciu 
a bude výsledkom negociácií ako aj rozhodnutí na najvyššej 
úrovni. 
3. Financie z eurofondov plánujeme využiť najmä na 
infraštruktúru, pretože tá je roky v dezolátnom stave a 
vyžaduje enormný balík finančných prostriedkov. Ďalšie 
finančné prostriedky chceme využiť na vzdelávanie 
pedagogických pracovníkov v oblasti telesnej výchovy, 
pohybových aktivít, ako aj športových trénerov a 
inštruktorov. Kvalitná infraštruktúra a výchova/tréning 
športovcov sú základom toho, aby viac detí športovalo. 
Samozrejme, že budeme podporovať aj duálne vzdelávanie 
športovcov rovnako, ako je podporované duálne 
vzdelávanie bez ohľadu na študijný odbor v cieli politiky 4 
(sociálnejšia Európa). Podpora duálneho vzdelávania je 
zadefinovaná všeobecne, ako tomu je aj v prípade 
vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti športu. 
4. V rámci Partnerskej dohody je predčasné sa bližšie 
vyjadrovať, uvedené bude predmetom implementačného 
mechanizmu OP Slovensko. Pri nastavení pravidiel a 
poskytovaní pomoci bude potrebné reflektovať aj pravidlá 
štátnej pomoci/pomoci de minimis. 
5. Táto otázka bola čiastočne odpovedaná už v odpovedi na 
otázku č. 3. Priority financovania z EŠIFu vychádzajú z 
prílohy D Správy o Slovensku 2018 a zo špecifických 
odporúčaní pre krajinu a z negociácií so zástupcami 
Európskej komisie (vrátane rozsahu ich podpory), v tejto 
chvíli je predčasné hovoriť o konkrétnych projektoch. V 
rámci cieľa politiky 5 (Európa bližšie k občanom) budú 
podporované projekty zahrnuté do Integrovaných 
územných stratégií, resp. integrovaných územných 
investícií, ktoré pre územie každej VÚC pripravuje župa v 
spolupráci s partnermi. Podpora odborného vzdelávania a 
prípravy vrátane duálneho vzdelávania sa plánuje bez 
ohľadu na študijný odbor a zameranie. 
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6. V tejto chvíli nie je ešte schválená legislatíva pre nové 
programové obdobie z úrovne Európskeho parlamentu a 
Rady. Spusteniu implementácie predchádza schválenie 
Partnerskej dohody a OP Slovensko, ako aj nastavenie 
riadiacej dokumentácie potrebnej pre implementáciu. 
7. Ohľadom tejto otázky MŠVVaŠ SR plánuje zodpovedať v 
rámci priamej komunikácie s EUHL.  

22.11. OZ Vidiecke partnerstvo 
banskobystrického kraja 

1. Názov prvého opatrenia navrhujeme upraviť podľa 
znenia z prezentácie nasledovne: 
Rozvoj analyticko-strategických a administratívnych 
kapacít. 
2. Doplnkový text k tomuto opatreniu navrhujeme 
ponechať  z prezentácie 
3. Očakávané výsledky tiež navrhujeme ponechať z 
prezentácie, avšak prvý výsledok navrhujeme rozdeliť 
na dva (vzhľadom k tomu, že sa jedná o dva rôzne 
výsledky z rôznymi ukazovateľmi hodnotenia) 
nasledovne: 
• vyššia úroveň analyticko-strategických kapacít 
územnej samosprávy,  
• vyškolené administratívne kapacity v odborných 
útvaroch regionálnych a miestnych orgánov verejnej 
správy 
4. Ostatné očakávané výsledky ponechať v znení 
podľa prezentácie 
5. Názov druhého opatrenia navrhujeme ponechať v 
znení podľa prezentácie 
6. Doplnkový text v tomto opatrení navrhujeme 
upraviť kombináciou textov z návrhu PD a prezentácie 
nasledovne: 
Je potrebné budovať kapacity občianskej spoločnosti 
a samospráv s cieľom zvýšenia efektívnosti výkonu 
verejnej správy a zvýšenia kvality poskytovaných 
verejných služieb zavádzaním rozhodovania a tvorby 
verejných politík na základe princípov participácie a 
otvoreného vládnutia, 
nakoľko tento text lepšie vystihuje očakávané 
výsledky a vzhľadom k tomu, že ak chceme mať 

Ďakujeme za podnetné námety. Text partnerskej dohody 
ešte prejde revíziou aj s ohľadom na nutné zostručnenie z 
dôvodu formálnych požiadaviek Európskej komisie na 
maximálny počet znakov dokumentu. Texty prezentácie 
predstavujú čiastočný pokrok v tejto veci. Pokiaľ ide o 
podporu kapacít občianskeho sektora, tá bude riešená v 
rámci samostatnej priority OP Slovensko z prostriedkov 
technickej pomoci (v kontexte rozvoja kapacít sociálno-
ekonomických partnerov). 
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kvalitnejšie verejné politiky, nestačí len budovanie 
kapacít samosprávy, ale je nevyhnutné budovať aj 
kapacity občianskej spoločnosti, aby mohla byť 
rovnocenným partnerom verejnej správy. 
7. Preto navrhujeme aj očakávané výsledky v druhom 
opatrení, doplniť aj o budovanie kapacít občianskeho 
sektoru (pretože to je nevyhnutnou súčasťou 
kvalitnejších verejných politík), v nasledovnom znení: 
• zvýšenie odborných kapacít občianskeho sektoru v 
oblasti komunitného oganizovania a aktívneho 
zapájania do správy vecí verejných  

23.11. Obec Malá Lehota Kvalitný život v regiónoch 
Obec Malá Lehota sa nachádza v srdci Slovenska v 
nádhernej prírode na úpätí pohorí Tribeč, Pohronský 
Inovec a Vtáčnik, je obcou s bohatou gajdošskou 
kultúrou / Gajdošské Fašiangy sú najstarším 
festivalom na svete, zameraným na gajdošskú 
kultúru/. V roku 2018 nám bol udelený titul Cechom 
Slovenských gajdošov ,Gajdošská obec Malá Lehota. Z 
tohto dôvodu by som apeloval na rozvoj života v 
našom regióne. Výstavba tradičných obydlí a 
školiacich centier na túto tému. 

V cieli politiky 5 (Európa bližšie k občanom) plánuje 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR aj 
aktivity, ktoré sú zamerané na obnovu národných 
kultúrnych pamiatok a na obnovu a budovanie ostatnej 
kultúrnej infraštruktúry. Aktivita týkajúca sa obnovy a 
budovania ostatnej kultúrnej infraštruktúry je veľmi široká 
– ide o akékoľvek investičné projekty, ktoré v konečnom 
dôsledku prinesú do regiónu viac kultúrnych akcií 
(koncertov, predstavení, výstav, prehliadok.... ), ktoré 
prilákajú viac návštevníkov z regiónu aj okolia. V prípade, 
že by váš investičný zámer napĺňal túto požiadavku, je 
určite možné, aby bola podporená. Bude však potrebné 
dostať túto požiadavku do Integrovanej územnej stratégie, 
resp. do integrovaných územných investícií, ktorú pre 
každé územie VÚC aktuálne vytvára v spolupráci s 
partnermi župa. 

23.11 RNDr. Svorad Harcek, 
PhD. 
   

Pekný deň prajem, 
reagujúc na možnosť pripomienkovať návrh priorít 
Partnerskej dohody 2021 – 2027 zasielam svoju 
pripomienku k materiálu: Návrh na určenie subjektov, 
ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských 
orgánov pre Operačný program Slovensko. 
 
Pripomienka: ponechať kompetencie samospráv v 
rámci jej zapojenia do implementačného procesu 
prostredníctvom sprostredkovateľských orgánov. 

Materiál Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať 
úlohy sprostredkovateľských orgánov pre OP Slovensko je v 
štádiu vyhodnocovania pripomienok. Berieme do úvahy 
Vami vyslovený názor, ktorý reprezentuje aj niektoré z 
pripomienok.  Tieto pripomienky budú predmetom 
rozporových konaní s dotknutými subjektami. 
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Zdôvodnenie: Samosprávy sa v minulých 
programových obdobiach ukázali v implementačnom 
procese ako kvalitne vykonávajúce svoje 
kompetencie, čo ich oprávňuje sa znovu uchádzať sa o 
tieto úlohy. Viem o čom hovorím, keďže som bol 10 
rokov vedúcim sprostredkovateľského orgánu pre 
ROP (IROP) na úrovni Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Za to obdobie sme mali viac ako 10 vládnych 
auditov našich činností, ktoré konštatovali kvalitný 
výkon činnosti, zorganizovali sme mnohé podujatia 
pre žiadateľov, najmä pre obce a mestá, ktoré si našu 
spoluprácu pochvaľovali. 
 
V programovom vyhlásení vlády z roku 2012, ktoré 
hodnotilo aj programové obdobie Eurofondov 2007-
2013 bolo konštatované: „Súčasná prax ukázala, že 
sprostredkovateľské orgány, vytvorené v rámci 
samosprávnych krajov, významne pomohli k 
úspešnému čerpaniu financií z ROP. Vláda preto 
vytvorí na úrovni samosprávnych krajov podmienky 
na uplatnenie riadiacich a implementačných štruktúr v 
rámci pomoci a podpory z fondov EÚ, v línii 
strategických cieľov novej kohéznej politiky na roky 
2014 – 2020“. Som presvedčený, že samosprávy svoje 
úlohy zvládli, a mohli by opäť dostať šancu v rámci 
implementačného procesu. 
 
V súčasnosti pôsobím ako poslanec mesta Trenčín, 
kde sa snažím o informovanie poslancov o možnosti 
zapojenia samospráv do implementácie Eurofondov; v 
tejto súvislosti som o týchto záležitostiach informoval 
poslancov na poslednom zasadnutí zastupiteľstva 
mesta Trenčín dňa 18.11.2020. Podporu a 
pripravenosť zapojenia samospráv do 
implementačného procesu vyjadril na predmetnom 
zasadnutí samosprávy aj primátor mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček. 
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24.11 Ing. Ľuboš Čepan Budovanie administratívnych a analyticko-
strategických kapacít miestnych a regionálnych 
orgánov 
- Analyticko – strategické kapacity v regiónoch sú, 
problém je že po voľbách (samospráva, NR SR) sa 
pôvodné väčšinou nepodporia, ale vznikajú nové a tie 
sa musia vybaviť materiálom a noví ľudia sa musia 
vyškoliť, stráca sa tým kontinuita, 
- Viac by sa malo uvažovať s novým územno – 
správnym členením, je veľa obcí s malým počtom 
obyvateľov, ale kompetencie musia plniť tak isto ako 
aj obce s väčším počtom obyvateľov. Vzorom by 
možno mohla byť aj Poľská republika, kde došlo k 
zníženiu počtu administratívnych jednotiek (obec, 
okres, kraj plnia samosprávne funkcie, ale aj 
prenesený výkon štátnej správy). Malé obce čerpajú 
finančné prostriedky (dotácie) iba zo zdrojov MF SR, 
resp. Úradu vlády SR, zo ŠF EÚ nečerpajú vzhľadom na 
ich náročnosť, resp. nemajú zdroje na prvotné 
predfinancovanie. 
Prevencia negatívnych spoločenských javov a 
vytváranie bezpečného fyzického prostredia obcí, 
miest a regiónov 
Doplniť v očakávaných výsledkoch: 
- Dobudovanie bezpečnostnej infraštruktúry, podpora 
budovania kamerových systémov, 
 
Zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry 
podporujúcich udržateľný cestovný ruch 
- Mala by sa zlepšiť podpora domáceho cestovného 
ruchu, ľudia by poznávali Slovensko, menej by sa 
cestovalo lietadlami (zníženie uhlíkovej stopy) 
prostredníctvom napr. kultúrnych poukazov, 
poukazov CR (návšteva kultúrnych pamiatok, 
ubytovanie, stravovanie) – aby sa to oplatilo pre 
občanov, podnikateľov a aj štát, 
- Podpora klastrov v CR (podpora OOCR nespĺňa cieľ - 
sú vysoké nároky na ich vznik), tak aby boli podporené 

Partnerská dohoda sa riadi súčasným územno-správnym 
členením a pri čerpaní prostriedkov sa bude stavať na už 
existujúcich kapacitách. Schopnosť čerpať prostriedky je 
dlhodobo otázkou aj zo strany Európskej komisie. Podpora 
kapacít prijímateľov bude podstatný prvok budúceho OP 
Slovensko. 
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aj menšie regióny, tým by sa dosiahli skôr očakávané 
výsledky. 

25.11. Juraj Trgyňa / Obec 
Miezgovce 

Pripomienka k oblasti výstavby verejných vodovodov 
a kanalizácií: naša obec s 280 obyvateľmi nemá 
vodovod ani kanalizáciu. Obce sú akcionári 
vodárenských spoločností. Malé obce nemajú šancu 
riešiť tak finančne náročné investície, akými sú 
výstavba vodovodu a kanalizácie. Nie sú na to 
finančne nastavené zdroje cez Miestne akčné 
skupiny/MAS/ z PRV, ani z Envirofondu, ako mi bolo 
odporúčané v odpovediach na moje listy od pani 
vicepremiérky a z MŽP. Cez MAS čakáme financie už 5 
rokov /pre našu obec 9 tis.eur/, nikto to nerieši, načo 
vznikli MAS-ky?, na zmluvy na čerpanie financií cez 
PRV čakáme už dva roky. Z Envirofondu je možnosť 
čerpať na výstavbu vodovodu, alebo kanalizácie 
max.200 tisíc /naša predpokladaná investícia je 1,6 
mil. eur na vodovod    a 1,3 mil.eur na kanalizáciu/ 
pritom nemáme vypracovanú ani PD, ktorú tiež 
finančne nevieme z obecného rozpočtu zaplatiť. Naša 
obec je akcionár ZsVS Nitra s účasťou 0,03%. Jediným 
riešením je nasmerovať financie z Eurofondov cez 
vodárenské spoločnosti, ktoré majú personálne 
kapacity na vypracovanie projektu, aj samotnú 
realizáciu výstavby vodovodu a kanalizácie. Prioritne 
ich zaviazať vybudovaním vodovodov a kanalizácií. 
Úspornejším by bolo riešiť vodovod súčasne s 
kanalizáciou.   

Chápeme Vašu ťažkú a patovú situáciu. Žiaľ cieľ politiky 5 
(Európa bližšie k občanom) nemá v portfóliu aktivity, ktoré 
by sa venovali problematike vodovodov a kanalizácií, 
pretože táto téma spadá pod cieľ politiky 2 (Ekologickejšia 
a nízkouhlíková Európa). V prípade, že by v rámci cieľa 
politiky 2 bola odpoveď kladná, odporúčame Vám obrátiť 
sa na VÚC, ktoré momentálne pripravuje tzv. Integrované 
územné stratégie a v rámci nich integrované územné 
investície, ktoré by mohli Vášmu problému následne 
pomôcť. 

26.11. Výskumný ústav papiera 
a celulózy a.s. 

Podpora obehového biohospodárstva a všetkých 
pilierov zelenej ekonomiky založenej na báze 
obnoviteľných surovín. Motivácia trvalo udržateľného, 
ale intenzívneho rozvoja priemyslu založeného na 
biologickej báze, teda na obnoviteľných surovinách.  
Podpora trvalo udržateľného a optimálneho 
hospodárenia v lesoch na území Slovenskej republiky, 
ako základne pre optimálne využívanie našej 
najdôležitejšej obnoviteľnej suroviny, motivujúcej 

Ďakujeme za komplexný podnet. Cieľ politiky 5 (Európa 
bližšie k občanom) nemá v portfóliu aktivity, ktoré by sa 
venovali uvedeným problematikám. Tieto témy sú 
relevantné pre Strategický plán Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky 2021-2027 a v rámci 
Partnerskej dohody SR 2021-2027 pre cieľ politiky 1 
(inteligentnejšia Európa), cieľ politiky 2 (ekologickejšia a 
nízkouhlíková Európa) a prípadne cieľ politiky 4 
(sociálnejšia Európa). Na regionálnej úrovni bude podpora 
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tvorbu pracovných miest v odľahlých regiónoch so 
slabo vybudovanou infraštruktúrou a s vysokou 
nezamestnanosťou.  
Podpora výskumu a inovácií v oblasti výroby a 
používania biologicky degradovateľných a 
kompostovateľných obalov s cieľom obmedziť a 
marginalizovať používanie biologicky 
nedegradovateľných a ťažko degradovateľných obalov 
a výrobkov krátkej životnosti, aby sa minimalizovalo 
ich hromadenie v prírode a vo svetových oceánoch.  
Podpora aktivít smerujúcich ku náhrade biologicky 
nedegradovateľných a ťažko degradovateľných obalov 
za obaly biologicky degradovateľné a 
kompostovateľné.  
Podpora výskumu a inovácií v oblasti využívania 
nanocelulózy a vývoja výrobkov na tejto báze. 
Podpora výskumu a inovácií v oblasti výroby zeleného 
vodíka pre vodíkové technológie budúcnosti. Podpora 
optimalizácie procesov a technológií výroby zeleného 
vodíka. 
Minimalizácia používania biologicky 
nedegradovateľných vlákien v textilnom priemysle, 
aby sa minimalizoval výskyt mikro a nanoplastov v 
životnom prostredí, uvoľňujúcich sa predovšetkým pri 
praní oblečenia vyrobeného na báze biologicky 
nedegradovateľných polymérnych vlákien a náhrada 
týchto vlákien biologicky degradovateľnými vláknami 
na prírodnej báze, ako je bavlna, ľan, konope a iné 
vlákna z celulózy.  
Podpora výskumu a inovácií v oblasti výroby biopalív, 
podpora optimalizácie procesov a celých technológií 
výroby biopalív a marginalizovanie využívania palív na 
báze fosílnych surovín. 
Podpora vzdelávania s dôrazom na matematiku, 
fyziku, chémiu, mikrobiológiu a iné technické vedy a 
ich previazanosti s informačnými technológiami. 

možná prostredníctvom tzv. integrovaných územných 
investícií, ktoré spadajú pod integrované územné stratégie, 
ktoré v súčasnosti pripravujú VÚC v spolupráci s partnermi. 
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26.11 Občianske združenie 
Podhradské more 

Niekoľko rokov sa snažíme získať finančnú podporu na 
rôznych úrovniach štátnej správy , avšak nastavené 
podmienky v rôznych výzvach sme neboli schopní,  
pre zložitosť a tvrdosť podmienok dodržať a tak byť 
úspešní  pri získaní  finančnej  podpory pre rozvoj 
areálu jazera.  Je na škodu nás všetkých,  že časť  
financií  z EU výziev nebola  vyčerpaná , čo svedčí aj o 
zlej nastaviteľnosti podmienok v jednotlivých 
programoch.  
Z týchto dôvodov sme vďační za možnosť 
pripomienkovania nových výziev na nastávajúce  nové 
obdobie. 
Areál jazera vznikol po ťažbe štrkov, funguje už 4 roky 
a z ničoho, svojpomocne, sme vybudovali postupne 
zónu pre oddych a  športové vyžitie   pre obyvateľov aj 
širšieho okolia.  Máme vybudované  detské ihrisko, 
plážové  a volejbalové ihrisko, stolný tenis, veľký 
altánok na posedenie v tieni, zasiali sme 12 tis.m2 
trávy, 120 ks stromov a množstvo zelene. Celý areál       
/6 ha/ je oplotený , so skladom, vrátnicou a 
množstvom lavičiek. Požičiavame lehátka, šlnečníky , 
športové náradie a vybavenie na vodné športy. 
Návštevnosť je vysoká, hlavne v tomto roku, keď sme 
boli nútení,  vzhľadom na okolnosti, tráviť dovolenky v 
tuzemsku.  Momentálne prebiehajú stretnutia 
otužilcov 3x v týždni , počas roka sem chodia trénovať 
aj naši mladí plavci. Chceme takto umožniť 
športovcom, mladým ľuďom a rodinám  tráviť voľný 
čas v prírode a pri športe.  
Vlastníkom pozemku je Pozemkové spoločenstvo 
Prúdy , Považské Podhradie č. 27 a práve na takéto 
typy organizácií  sa vo výzvach akosi ,,pozabúda,, . Z 
toho dôvodu sme založili  Občianske 
združenie Podhradské more, kde je zrejme väčšia 
možnosť uspieť a získať finančnú podporu. 
Pre ďalší rozvoj areálu by sme potrebovali pomoc 
štátu, nakoľko  opraviť príjazdovú cestu             / cca 1 
km /, vybudovať  parkovisko , zaviesť  elektriku s 

Aktivity v oblasti udržateľného cestovného ruchu, prípadne 
pohybových aktivít v rámci cieľa politiky 5 plánujú podporu 
aj projektov ako je Váš s výlukou výstavby ciest, ktoré 
spadajú pod cieľ politiky 3 (prepojenejšia Európa) a 
prevádzkových nákladov, ktoré nie sú oprávneným 
výdavkom kohéznej politiky. Každý projekt v rámci cieľa 
politiky 5 na regionálnej úrovni bude možné podporiť 
pravdepodobne len prostredníctvom tzv. integrovaných 
územných investícií, ktoré spadajú pod integrované 
územné stratégie, ktoré v súčasnosti pripravujú VÚC v 
spolupráci s partnermi. Odporúčame Vám obrátiť sa na 
príslušný VÚC, aby sa Vaše aktivity dostali do zoznamu 
plánovaných investícií. 
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vlastným transformátorom a rozvodmi na kamery, 
osvetlenie a prevádzkovanie  bufetov a iné činnosti,  
už nezvládneme bez takejto významnejšej  podpory. 
Preto chceme apelovať na zodpovedných  ľudí, ktorí 
majú tú  možnosť spracovať výzvu aj na takéto aktivity 
, ktoré sú potrebné pre danú lokalitu a  prinášajú do 
regiónu  nové zážitkové možnosti, zdravé využitie 
voľného času, možnosti oddychu a relaxácie , 
prispievajú k utužovaniu susedských vzťahov, 
pomáhajú rozvoju turizmu a slúžia k dobrej atmosfére 
a prezentácii lokality, konkrétne našej,  pod 
Považským  hradom  a prispievajú  aj  k zamestnanosti 
v danej lokalite. 
Veríme, že nájdeme pochopenie a pomoc pri tejto 
verejno-prospešnej činnosti, nakoľko sa areál teší 
veľkej obľube a návštevnosti, keďže v okolí nášho 
mesta Považská  Bystrica sa takéto  iné zariadenie 
nenachádza. 

27.11. HEMP CLUSTER   Popri digitalizácii, robotizácii a recyklácii materiálov z 
fosílnych zdrojov alebo syntetickej chémie, je 
nevyhnutné - v zmysle Európskej stratégie pre 
biohospodárstvo z roku 2018 a aktuálneho plánu 
udržateľného hospodárstva EU „Green Deal“, 
sústrediť sa na rozvoj biohospodárstva, ktoré 
umožňuje tvorbu uzatvorených produkčne 
spotrebiteľských cyklov prostredníctvom bio-
rozložiteľných materiálov. Ide o medzisektorové 
rozvojové synergie s ohromným potenciálom, kedy 
priemyselné odvetvia využívajú biologické zdroje a 
procesy (poľnohospodárskej, lesnej, vodnej 
produkcie, plus komunálneho bio-odpadu) na výrobu 
nielen vysoko kvalitných potravín a krmiva, ale hlavne 
papierových, biotextilných, fytofarmaceutických, 
ekostavebných, biochemických a energetických 
produktov. 
Nezastupiteľné miesto vo využívaní fytotechnického 
potenciálu poľnej produkcie má Konopa siata, keďže 
diverzita možností jej použitia z nej robí plodinového 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) nemá v portfóliu 
aktivity, ktoré by sa venovali uvedeným problematikám. 
Tieto témy sú relevantné najmä pre Strategický plán 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021-2027 a 
prípadne v rámci Partnerskej dohody SR 2021-2027 pre cieľ 
politiky 1 (inteligentnejšia Európa) a cieľ politiky 2 
(ekologickejšia a nízkouhlíková Európa). Na regionálnej 
úrovni bude podpora projektov možná prostredníctvom 
tzv. integrovaných územných investícií, ktoré spadajú pod 
integrované územné stratégie, ktoré v súčasnosti 
pripravujú VÚC v spolupráci s partnermi. 
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premianta: potraviny, krmivo, liečivá, kozmetika, 
papier, textil, náterové hmoty a palivá, stavebné a 
izolačné materiály, biokompozity. V západných 
krajinách EU bol tento potenciál podchytený cielenou 
rozvojovou pomocou, už pred dvoma dekádami a aj 
dnes pokračuje celkový vzostupný trend cez podporné 
nástroje zelenej ekonomike. Vďaka moderným 
technológiám sa stáva rastlina minulosti, rastlinou 
budúcnosti, keďže konopný materiál vieme dnes 
výrazne lepšie spracovávať a vyrábať tisíce výrobkov v 
niekoľkých odvetviach. Napriek tomu je pred nami 
ešte stále široký priestor hľadania,  
objavovania a tvorby nových materiálov, či riešení. 
Preto je veľmi zmysluplné, zaradiť konopu siatu medzi 
strategické rastliny a konopárstvo medzi strategické 
odvetvia a koordinovaným rozvojom v súkromne 
verejných partnerstvách, priniesť premenu 
poľnohospodárstva, priemyslu a cez regionálne 
partnerstvá zelených MSP a samospráv i samotných 
regiónov.  
  

5.12 Zväz autobusovej 
dopravy 

Ďakujem za možnosť pripomienkovať návrh 
Partnerskej dohody SR 2021-2027.  
Oblasť, ktorou sa zaoberám ja aj združenie najväčších 
autobusových dopravcov je verejná osobná doprava. 
Jej úloha sa prelína minimálne cez 3 vyššie uvedené 
oblasti. Urobiť teda verejnú dopravu ekologickou, 
rýchlou, dostupnou pre čo najviac obyvateľov, 
umožniť im prístup k práci a k vzdelávaniu, a zároveň 
urobiť ju konkurencieschopnou voči autám, si žiada 
veľké úsilie, širokú spoluprácu stakeholderov, 
nadrezortnú spoluprácu, správne rozhodovanie.  
Rozhodovanie o prioritách sťažuje mimoriadne vysoký 
investičný dlh: vo výstavbe a údržbe železničných 
tratí, výstavbe a údržbe diaľnic a rýchlostných ciest a 
ciest 1.triedy, údržbe ciest 2 a 3 triedy, oprave 
mostov, budovaní obchvatov miest a obcí. Témy, ako 
sú navrhnuté, sú správne vymenované, ťažké však 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) nemá v portfóliu 
aktivity, ktoré by sa venovali uvedeným problematikám, 
pretože tieto témy sú relevantné pre cieľ politiky 3 
(prepojenejšia Európa) a cieľ politiky 2 (ekologickejšia a 
nízkouhlíková Európa). Na regionálnej úrovni bude podpora 
projektov možná prostredníctvom tzv. integrovaných 
územných investícií, ktoré spadajú pod integrované 
územné stratégie, ktoré v súčasnosti pripravujú VÚC v 
spolupráci s partnermi. 
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bude z nich vybrať a zvoliť vhodnú prioritizáciu – 
ľudovo povedané, odkiaľ začať rozmotávať „gordický 
uzol“, tak aby boli dostupné peniaze preinvestované 
čo najefektívnejšie, včas a ich prínos pre hospodárstvo 
a obyvateľov bol čo najväčší, najtrvácnejší a ovplyvnil 
pozitívne ďalšie sféry hospodárstva.  
Navrhujem témy, ktoré by sa v Partnerskej dohode 
2021-2027 jednoznačne mali nachádzať, o ich 
prioritizácii je možné diskutovať – úlohu budú hrať aj 
časové možnosti, ako sa dá projekt časovo stihnúť: 
- Dobudovanie diaľničného ťahu D1 Bratislava-Košice 
- Dobudovanie tranzitných prepojení smerom na 
Poľsko a Maďarsko 
- Odstránenie porúch na železničných tratiach a 
zrýchlenie celej siete opravami a lepšou údržbou 
- Vybudovanie stanice Filiálka v Bratislave, 
dobudovanie a oprava regionálnych tratí v okolí 
Bratislavy, Košíc, Žiliny, prípadne iných krajských miest 
- Dobudovanie železničnej trate Bratislava-Nitra 
- Príprava štandardnej metodiky pre zriaďovanie 
integrovaných dopravných systémov v regiónoch, a 
následne ich zriaďovanie 
- Obnova vozového parku v prímestskej autobusovej 
doprave  v prospech vozidiel s alternatívnym 
pohonom (elektrina, CNG, LNG, vodík) 
- Budovanie najakútnejšie potrebných nových 
električkových tratí v Bratislave 
- Oprava resp. náhrada najakútnejšie poškodených 
mostov 
V prioritizácii projektov by nám mala pomocť záväzná 
prioritizácia projektov v železničnej a cestnej doprave, 
ktorá – verme – bude čoskoro schválená vládou.  

8.12. Miroslav Sabol Žiadam Vás o zapracovanie týchto pripomienok do 
Vami vyhotoveného dokumentu. Odstrániť existujúce 
rodové rozdiely, vypuklé aj v štatistikách, pričom 
otcovia sú vo všeobecnosti viac ohrození 
diskrimináciou ako matky, pričom závažné negatívne 
dôsledky diskriminácie postihujú najmä deti (Viď. 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) nemá v portfóliu 
oblasti a aktivity uvedené v pripomienke. Táto téma je 
relevantná pre cieľ politiky 4 (sociálnejšia Európa), kde je aj 
vyhodnotená. 



19 
 

napr. knihu Juraj Sedláček: Otcovské rany 
https://www.martinus.sk/?uItem=207539 ). Do 
Slovenskej spoločnosti zapracovať aj inštitút spoločná 
osobná starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi po 
rozpade rodiny, pretože pre správny vývoj detí je 
kľúčové rozvíjať vzťah detí k obom rodičom. Žiadam 
zmenu zásad rodinného práva, aby podporovali 
zásadu rovnosti oboch rodičov. Upustiť od 
preferovania modelu osobnej starostlivosti o dieťa 
jedným rodičom, pretože je vo všeobecnosti 
nevhodný najmä pre deti. V súlade s článkami 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa žiadam zapracovať 
plné prijatie a implementovanie rezolúcie 
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 2. 
októbra 2015 do Slovenskej spoločnosti, jej tvorby 
politík a legislatívy, najmä ustanovenie 5.5. Zaviesť do 
svojich zákonov princíp dvojitého bydliska dieťaťa po 
rozchode jeho rodičov. Resolution 2079 (2015) 
Equality and shared parental responsibility: the role of 
fathers, Parliamentary Assembly. 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-EN.asp?fileid=22220 Veda už vyvrátila, že 
jediný domov po rozvode rodičov predstavuje pre deti 
kľúčový prvok stability v ich živote. Syndróm jedného 
domova je pre zdravý vývin dieťaťa deštruktívny. 
https://youtu.be/fQqAPVHVzbw Zo záverov výskumov 
vyplýva, že po rozvodovej neistote môžu stabilitu 
potrebnú pre zdravý vývin dieťaťa predstavovať 
stabilné vzťahy v dvoch domovoch. V tomto zmysle 
deťom najviac prospieva zvyšovanie informovanosti 
rodičov o dôležitosti ich vzájomného vzťahu a 
dôležitosti druhého rodiča pre zdravie, šťastný a 
úspešný nesledujúci život dieťaťa. Nie je v záujme detí 
spochybňovať jedného z rodičov po rozvode, jeho 
rodičovské práva, povinnosti a schopnosti, ale v 
záujme detí treba oboch rodičov už aj v rámci 
prevencie presvedčiť, že keď chcú mať spolu sex a 
teda možno aj dieťa, berú obaja na seba záväzok 
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zostať odvtedy spolu prepojení minimálne do 
dospelosti dieťaťa. V najlepšom záujme detí je 
nevyhnutné udržiavať vzťah detí s oboma rodičmi a 
tlmiť konflikty medzi rodičmi. Je neprijateľná súčasná 
prax, keď sa na izoláciu rodiča od detí hľadajú po 
rozvode škvrnky na rodičovej povahe alebo zdraví, 
ako nelegitímne zámienky, ktoré so schopnosťou 
vychovávať a starať sa o deti ani nesúvisia. 

8.12. Mlynský náhon, o. z. Do “Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027” 
navrhujeme zaradiť nasledujúce body: 
1.Transformácia miest alebo ich častí z 
nevyhovujúcich na moderné v súlade s aktuálnymi 
potrebami a ekologickými požiadavkami, zosieťovanie 
funkcií v mestskej štruktúre, jednoduchá dostupnosť v 
živom meste, kvalita pre jeho obyvateľov, revitalizácia 
verejných priestorov. 
2.Riešenie mobility v mestách, nastavenie preferencií 
jednotlivých druhov dopravy, ukľudnenie dopravy, 
viac pešej, nemotorovej a verejnej dopravy, atraktívne 
priestory pre peších, IAD v meste by mala viesť k 
zmene profilov ulíc, vyššia bezpečnosť pri doprave, 
rozvoj integrovanej dopravy, vypracovanie Územného 
generelu dopravy a generelov sociálneho a 
ekonomického rozvoja pre mesto a región 
3.Tvorba a aktualizácia územných plánov miest. 
4.Návrat vodných tokov do miest, odkrytie 
zatrubnených a odkanalizovaných vodných tokov, 
revitalizácia vodných tokov a ich okolia v mestskom 
prostredí. 
5.Zelená a modrá infraštruktúra, vytváranie 
podmienok pre rozvoj biodiverzity v mestskom 
prostredí s dôrazom na elimináciu dopadov 
klimatických zmien, zachytávanie a vsakovanie vody v 
mestskom prostredí, revitalizácia zelene, vytváranie 
presahov prírody z extravilánu do intravilánu, podpora 
migrácie organizmov. 
6.Krajinárske opatrenia na zamedzenie splavovania 
ornice a nežiadúcej vodnej erózie v krajine. 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) nemá v portfóliu 
aktivity, ktoré by sa venovali uvedeným problematikám, 
pretože dopĺňa ostatné ciele politiky. Vami spomínané 
oblasti spadajú najmä pod cieľ politiky 3 (prepojenejšia 
Európa) a cieľ politiky 2 (ekologickejšia a nízkouhlíková 
Európa). V rámci Partnerskej dohody a budúceho OP 
Slovensko na regionálnej úrovni bude podpora projektov, 
vrátane udržateľného mestského rozvoja, možná 
prostredníctvom tzv. integrovaných územných investícií, 
ktoré spadajú pod integrované územné stratégie, ktoré v 
súčasnosti pripravujú VÚC v spolupráci s partnermi. 
Dovoľujeme si na to upriamiť Vašu pozornosť a odporučiť 
Vám spojiť sa s Vaším VÚC, ktorý pôsobí ako koordinátor 
prípravy daných dokumentov a zámerov. 
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7.Riešenie uloženia sietí a ich prekládky v súlade s 
aktuálnymi požiadavkami a podľa platných noriem. 
8.Zdroje pre oblasti 1. až 7. by mali pokrývať náklady 
na organizovanie verejných súťaží, predprojektovú 
prípravu, projekty a náklady na realizáciu investičných 
zámerov. 
9.Do riešenia je potrebné zapojiť medzinárodné 
odborné štruktúry a využiť ich dlhoročné skúsenosti s 
transformáciou európskych miest. 
V podmienkach Košíc ide predovšetkým o nasledujúce 
projekty, ktoré by mali mať príkladný charakter pre 
implementovanie v iných mestách : 
1.Vypracovanie Územného generelu dopravy, presun 
autobusovej stanice na ľavý breh Hornádu a presun 
funkcií železničnej stanice mimo centra širšieho mesta 
2.Dopracovanie územného plánu mesta Košice. 
3.Revitalizácia a obnova prirodzeného líniového 
útvaru – vodného toku Mlynský náhon, ktorý bol v 60-
tych rokoch minulého storočia v širšom centre mesta 
zatrubnený a nahradený štvorprúdovou komunikáciou 
na Štefánikovej ulici. 
4.Revitalizácia a obnova zatrubnených potokov: Račí 
potok, Čermeľský potok a Myslavský potok. 

9.12. Jaroslav Kacer/Smart  Navrhuji rozšířit problematiku Smart samospráv 
(kraje, města a obce) do všech cílů. Jedná se 
komplexní přístup, který zvyšuje efektivitu a zavádění 
inovací do praxe, což je v současné době žádoucí. 
Snahou je změna přístupu samospráv a řešení 
problematik komplexně, ne jenom nákup a zavádění 
nových technologií. Hlavním cílem je zvýšení kvality 
života v daných samosprávách a zvýšení 
konkurenceschopnosti v rámci EU za předpokladu 
zavádění inovací a testování nových věcí, a to na 
všech úrovních a oblastech samospráv. Mezi 
preferovanými činnosti by měla být optimalizace a 
zjednodušení procesů, tlak na efektivitu a řešení 
globálních cílů (UN SDG). Všechny činnosti začít 
orientovat na uživatele (UX design), ať již jde o 

Ďakujeme za podnet, ktorý postúpime zložkám 
regionálneho rozvoja, ktorí metodicky zastrešujú prípravu 
integrovaných územných stratégií na úrovni VÚC. Máme za 
to, že mozaika jednotlivých oblastí podpory v rámci 
Partnerskej dohody umožňuje samosprávam integrovať a 
realizovať projekty aj tak, ako navrhujete. Podporujeme 
Vaše stanovisko, že uvedená problematika je úzko 
prepojená na cieľ politiky 1 a má presah aj do ostatných 
oblastí. 
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obyvatele, návštěvníky nebo samosprávnou úroveň 
apod., snažit se spolupracovat v rámci samosprávy s 
lokálními stakeholdery a zapojit aktivní veřejnost, a to 
vše s co největší transparentností. Nemělo by se 
zapomenout na vzdělávání všech složek samospráv v 
oblasti moderních trendů a také získávání zkušeností 
ze zahraničí ideálně v rámci spolupráce s jinými 
samosprávami či zapojení do evropských projektů 
jako budoucí Horizon Europe nebo formou hospitací v 
dané samosprávě, kde by měl být ideálně gesční 
politik a také odpovědný úředník, aby si na to obrazně 
sáhli. Příkladem jednoho z možných řešení by bylo 
vytvoření inovačních center v rámci metropolitních 
oblastí (UMR), kde by probíhala primární spolupráce 
samospráv s podnikatelským a  akademickým 
sektorem s cílem řešit primárně inovační potenciál a 
problémy či výzvy samospráv. V těchto centrech by se 
inovativně řešily problematiky např.  globálních cílů 
(jako změna klimatu, dopravního chování apod.) a na 
základě toho by došlo ke vzniku nových start-upů, 
SME a spin-offů nebo transformací současných 
subjektů. Tato skutečnost by mohlo sloužit jako jeden 
z nástrojů talent attraction managementu s cílem 
získat kvalitní zaměstnance či výzkumníky třeba i s 
ERC granty. Současně by se tato centra zaměřila na 
kreativní průmysly s cílem podpořit kulturu a rozvoj 
činností v oblasti marketingu, udržitelného rozvoje 
samospráv, urbanismu a architektury. Důležitým 
předpokladem by měl být tlak na řešení problematik 
samospráv na základě komplexnosti, priorit a ne 
podle aktuálně vypsaných výzev. Sekundárně je nutné 
samosprávy připravit na vícezdrojové financování, 
neboť dotace tady nebudou napořád.      Navrhovaný 
princíp riešenia špecifických potrieb území 
udržateľným a integrovaným spôsobom cez nástroj 
integrovaných územných investícií považujeme za 
veľmi rozumný a potrebný. Navrhujeme ho rozšíriť o 
koncept SMART – jednak z hľadiska využitia 
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moderných technológií a postupov, ale aj nastavenia 
cieľov a merateľných ukazovateľov budúcich 
projektov, ktoré by mali smerovať k zvyšovaniu 
procesnej efektívnosti riadenia miest a obcí, zdieľaniu 
kapacít a užšej spolupráci (najmä využívaním 
odborných kapacít miest pre rozvoj obcí v ich funkčnej 
oblasti), profesionalizácii riadenia miest a obcí, 
znižovaniu nákladov z dlhodobého hľadiska resp. 
efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, či 
mimoekonomických prínosov – investície do 
zvyšovania kvality života v území, podpora inklúzie 
(nielen pre marginalizované skupiny, ale aj zdravotne 
znevýhodnených občanov), zelené opatrenia, rozvoj 
inovácií, udržanie existujúcich a prilákanie nových 
talentov a pod. Uvedené vyžaduje medzisektorovú 
spoluprácu v území, resp. užšiu spoluprácu medzi 
jednotlivými aktérmi a najmä využívanie nových 
prístupov a otvorenosť pre pilotné a inovatívne 
riešenia.  
SMART prístup zároveň umožňuje využívať aj 
návratné formy financovania a rozšíriť tak investičný 
potenciál napr. pre zdroje z EIB.  
Téma Smart Cities sa však týka nielen cieľa politiky 5 – 
Kvalitný život v regiónoch (Európa bližšie k občanom) 
a cieľa 1 – Inovatívne Slovensko, ale obsahovo súvisí aj 
s ostatnými cieľmi. 
Preto navrhujeme do základných priorít Partnerskej 
dohody doplniť aj podporu Smart Cities. 

9.12. Ing. Michal Janitor • Zriadenie IT HUB-ov pre začínajúcich IT 
podnikateľov: 
- zriadené by boli v každom väčšom meste na 
Slovensku (dôležité! nie len vo veľkých mestách) 
- podobne ako knižnice slúžia čitateľom, IT huby by 
slúžili mladým IT podnikateľom  
- poskytli by im za symbolický poplatok: 
vysokorýchlostný internet, miesto na sedenie, voda, 
kúrenie, tlačiareň, meetingovka(s projektorom) + top 
online inštruktora pre oblasť tvorby startupov 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) nemá v portfóliu 
aktivity, ktoré by sa venovali uvedeným problematikám, 
pretože tieto témy sú relevantné pre cieľ politiky 1 
(inteligentnejšia Európa) a cieľ politiky 4 (sociálnejšia 
Európa). Na regionálnej úrovni bude podpora projektov 
možná prostredníctvom tzv. integrovaných územných 
investícií, ktoré spadajú pod integrované územné stratégie, 
ktoré v súčasnosti pripravujú VÚC v spolupráci s partnermi. 
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- do istej výšky obratu spoločnosti by pobyt IT HUBe 
bol ešte skoro zadarmo 
• Povinne podnikateľské kurzy na všetkých stredných 
školách: 
- povinne pre každého jedného študenta, bez výnimky 
- každý študent by povinne musel absolvovať kurz 
podnikania vedený buď profesorom, alebo top 
inštruktorom online 
- kurz by pokrýval: ako založiť sro, ako ju spravovať, 
ako platiť odvody, výplaty, ako dávať daňové priznania 
- po skončení kurzu by bol študent povinný založiť si 
1-eurovu s.r.o(potreba taký typ s.r.o. ešte umožniť v 
zákone) a po istú minimálnu dobu by bol povinný ju 
udržiavať v chode 
- toto by zabezpečilo to, že pre každého jedného 
vyštudovaného stredoškoláka by know how ohľadom 
podnikania nebolo niečo neznáme a nedostupné, ale 
naopak úplne prirodzené 
 
• Dosiahnutie excelentnosti v odboroch: 
- štát by zaplatil TOP ľudí v daných odboroch, aby 
pripravili TOP obsah pre online školenia pre stredné a 
vysoké školy 
- napríklad slovenský TOP kuchár vo svojom odbore by 
pripravil sériu školení ohľadom najlepšej prípravy 
jedál a toto školenie by povinne museli za účasti 
lektorov absolvovať učni na kuchárskych školách 
- takto by jedna TOP osoba dokázala odovzdať svoje 
know how a upgradnut celú jednu novú generáciu 
kuchárov na Slovensku! 
- podobne by sa to spravilo pre IT, výrobu, 
zdravotníctvo, atd. - proste ti najlepší z národa by 
odovzdali to najlepšie čo vedia masám stredoškolákov 
a vysokoškolákov na Slovensku 
• Artificial Inteligence Excelence Center: 
- štát by vyselektoval, zadotoval a združil top 
výskumníkov pre AI do jedného centra, ktorého 
výstupy by boli pretlačené do praxe na viacerých 
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frontoch 
- hlavne do oblasti: zdravotníctvo, 
poľnohospodárstvo, výroba 
- títo výskumníci by dostali top výplaty a poskytovali 
by bezplatne online kurzy do všetkých relevantných 
stredných a vysokých škôl -> know how by sa sírilo 
Slovenskom vďaka online školeniam ako lesný požiar 
-keďže v AI je budúcnosť, tak len toto samotné 
opatrenie by dokázalo dvihnúť HDP Slovenska 
rapídnym tempom a dostať sa slovenskej ekonomike 
na „aktuálny tep 4. industriálnej revolúcie“ 
K jednotlivým bodom opatrení mám ešte dodatočný 
komentár, ale už sa mi nevošiel do povoleného 
rozsahu – v prípade záujmu doplním. 

9.12. Juraj Tabiczký Do “Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027” 
navrhujeme zaradiť nasledujúce body: 
1.Dokončiť diaľnicu v južnej časti Slovenska, v plnom 
profile od Zvolena do Košíc Riešenie predstavuje 
odstránenie nesymetrickej dopravy, ktorá je stále 
nedokončená na Slovensku. Plány dokončenia 
súčasnej Diaľnice je v nedohľadne a obmedzuje 
Región Východného Slovenska. Sprístupnenie zníži a 
do budúcna odbúra trvalé zaostávanie a vyľudnenie 
,tejto časti Slovenska , čo parafrázoval p. ex. Premiér 
Fico, že "na Východe nič nie je" 
2.Vybudovať ekologickú vysokorýchlostnú dopravu , 
tak aby sme naviazali na súčasnú modernú dopravu v 
Európe. Táto trasa .Táto trasa by bola možná jedine v 
strednej časti Ba-Nitra-Zvolen-Košice-hranica Ukrajiny. 
Súčasne riešenie Železničnej dopravy, bolo 
koncipované pre iné štátne a hospodárske ciele. Po 
osamostatnení Slovenska musí sa koncipovať doprava, 
aby spĺňala naše Slovenské požiadavky a spájala 
jednotlivé centrá Slovenska najkratšie a najrýchlejšie. 
Severom vedená trasa Ba- Žilina-Košice , neumožňuje 
fyzikálne dosiahnuť rýchlosť nad 160 km/hod. 
3.Odstrániť enviromentálne záťaže, skládky, ktoré SR 
nedokázala odstrániť od nového štátotvorného 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) nemá v portfóliu 
aktivity, ktoré by sa venovali uvedeným problematikám. 
Vami spomínané oblasti spadajú pod cieľ politiky 3 
(prepojenejšia Európa) a cieľ politiky 2 (ekologickejšia a 
nízkouhlíková Európa). 
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usporiadania. Tieto záťaže spôsobujú katastrofálne 
zdravotné ohrozenie obyvateľstva , obmedzuje a 
znižuje kvalitu pitnej vody aj vôd na 
poľnohospodársku a potravinársku výrobu. Pani 
Ombudsmanka, navštívila pani Prezidentku a 
predostrela jej problematiku enviromentálnej záťaže 
cca 70 skládok na Slovensku , ktoré ohrozujú život 
občanov na Slovensku. Je to pestrá skladba od PCB 
látok ,ktoré sa vyplavujú do podložia a 
vôd Východného Slovenska , po Haldy odpadu v Žiari, 
po Hlinikárni , Sereď - Niklová huť, ťažby železa, Horná 
Slaná, po záťaže Ropnými produktami, pesticídmi, 
arzénom, atď. 
4.Prechod na obehové hospodárstvo, s dôrazom na 
odpadové hospodárstvo. Je potrebné vybudovať 
Spaľovne odpadov (tepelné spracovanie odpadu), v 
súčasnosti máme len dve. Problém skládkovania je 
riešený v EU a sme zaviazaní plniť percentá 
skládkovania pod hrozbou sankcii. Túto pálčivú 
problematiku by bolo možné riešiť práve z fondu 
Obnovy. 

9.12. Asociácia za život a 
rodinu  

Žiadame  
- podporu rodinných a sociálnych podnikov, ako aj 
podporu čiastočných a flexibilných úväzkov pre 
rodičov po rodičovskej „dovolenke“, čo najmä v 
regiónoch zvýši zamestnanosť a životnú úroveň a 
podporí trvalú udržateľnosť regiónov ako takých 
- dôraz na podporu zamestnávania v regiónoch a 
nepodporovanie mobility=odlivu mozgov z nich do 
iných častí Slovenska či iných krajín, nakoľko to nielen 
trhá rodinné a komunitné väzby, ale dochádza k 
významnému oslabovaniu regiónov 
- podporu zamestnávania za adekvátnu mzdu s cieľom 
eliminovať efekt tzv. pracujúcej chudoby ako aj 
rodinám nútenú voľbu medzi prácou a želaným 
počtom detí. Toto je problém najmä menej 
rozvinutých regiónov 
- v duchu princípu subsidiarity podporu miestnych a 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) má v portfóliu 
aktivity, prostredníctvom ktorých sa môžu regióny rozvíjať 
a to či už v oblasti prevencie kriminality, participácie a 
aktívnej spolupráce s občianskym sektorom, obrany 
demokracie, či podpory miestneho komunitného a 
kultúrneho rozvoja. Na regionálnej úrovni bude podpora 
projektov možná prostredníctvom tzv. integrovaných 
územných investícií, ktoré spadajú pod integrované 
územné stratégie, ktoré v súčasnosti pripravujú VÚC v 
spolupráci s partnermi. Väčšina Vami spomínaných oblastí 
spadá pod cieľ politiky 4 (sociálnejšia Európa). 
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regionálnych komunitných, poradenských, sociálnych, 
kreatívnych, materský, rodinných a ďalších centier s 
cieľom zvyšovania životnej úrovne sídel a regiónov 
ako aj s cieľom predchádzania extrémizmu a 
znižovania nedôvery v inštitúcie a demokraciu 
- zvýšenie spoločensky prínosnej aktivity seniorov a 
zníženie chudoby rodín a bezdomovectva v 
komunitách a regiónoch 
- zlepšenie dostupnosti aktivít na podporu rozvoja detí 
do troch rokov veku za účasti rodiča (napr. tvorivé a 
rozvojové aktivity, pohybové, slovné, hudobné a pod. 
za účasti rodiča a dieťaťa) 
- posilnenie povedomia o nevyhnutnosti funkčnej a 
stabilnej rodiny v spoločnosti a jej nevyhnutnosti pre 
rast zrelých osobností v rodine 
- podporu rozširovania a budovania komunitných, 
sociálnych, rodinných, materských, kreatívnych a 
ďalších centier, ako aj podporu terénnej práce a 
podporných služieb pre rodiny, mladých v kríze, ľudí 
ohrozených chudobou ... (a to nielen v lokalitách 
MRK) s cieľom zlepšovať ekologické povedomie, 
prepojenosť, vzťahy v rôznych skupinách obyvateľstva 
ako aj väčšiu zapojenosť a angažovanosť obyvateľstva 
do správy vecí verejných 

10.12. Renáta Demková / Obec 
Hrašovík 

V malých obciach by sme privítali čerpanie 
eurofondov  na modernizáciu, prestavbu obecných 
úradov a kultúrnych domov, čím by sme vytvorili 
priestory na stretávanie sa mládeže, klubu dôchodcov, 
prípadne vybudovali ubytovacie kapacity pre 
návštevníkov našej obce a blízkeho okolia v rámci 
rozvoja turizmu. Ďalej by sme privítali možnosť čerpať 
eurofondy na vybudovanie predškolského zariadenia 
či stacionára pre seniorov bez podmienky, aby v obci 
bola marginalizovaná komunita. Čerpať eurofondy by 
sme chceli aj na vybavenie techniky  na údržbu 
miestnych  komunikácií, starostlivosť  o životné 
prostredie a pod. Privítali by sme čerpanie 
eurofondov na rekonštrukcie a aj majetkové 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) má v portfóliu 
aktivity, prostredníctvom ktorých sa môžu regióny rozvíjať 
a to či už v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok, 
udržateľného turizmu, či podpory miestneho komunitného 
a kultúrneho rozvoja. Na regionálnej úrovni bude podpora 
projektov možná prostredníctvom tzv. integrovaných 
územných investícií, ktoré spadajú pod integrované 
územné stratégie, ktoré v súčasnosti pripravujú VÚC v 
spolupráci s partnermi. Dovoľujeme si Vám odporučiť spojiť 
sa so zástupcami Vášho VÚC, ktorý pôsobí ako koordinátor 
prípravy týchto dokumentov a zámerov. Integrované 
územné investície môžu zahrnúť aj ostatné Vami 
spomínané oblasti, ktoré inak spadajú najmä pod cieľ 
politiky 4 (sociálnejšia Európa), cieľ politiky 3 (prepojenejšia 
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vysporiadania  obecných pamätihodností.  
V rámci dopravy by sme privítali čerpať eurofondy na 
nákup menších autobusov, ktoré by zabezpečovali 
zvoz detí do školy zo spádových obcí, prípadne by sa 
dali využiť tieto dopravné prostriedky aj pre seniorov 
na prepravu k lekárovi zo spádových obcí. 

Európa) a cieľ politiky 2 (ekologickejšia a níkouhlíková 
Európa). Prevádzkové náklady nie sú obyčajne v 
eurofondoch oprávneným výdavkom. 
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10.12. Jaroslav Straka, 
Európska Univerzitná 
Hokejová Asociácia 
(EUHA) prezident 

Doplniť priority pre šport novým bodom “Ochrana 
integrity a hodnôt v športe“ podľa priorít Uznesenia 
Rady a zástupcov vlád členských štátov EU, Európskej 
komisie a Európskeho parlamentu v pracovných 
plánoch Európskej únie pre šport 2013 – 2016, 2017 – 
2020 a 2021 -2024, ktoré zahŕňajú priority: 
• Šport a Vzdelávanie 
• Dvojité kariéry športovcov 
• Športová diplomacia 
• Bezpečné prostredie v športe 
• Práva športovcov 
• Rodová rovnosť 
• Inovácia a digitalizácia 
• Investície do športu a pohybovej aktivity 
• Boj manipulácii športových súťaží 
• Antidoping 
Odkazy na priority Uznesenia Rady a zástupcov vlád 
členských štátov zasadajúcich v Rade o pracovnom 
pláne Európskej únie pre šport 2017 2020 a 2021 - 
2024 
Resolution of the Council and of the Representatives 
of the Governments of the Member States, meeting 
within the Council, on the European Union Work Plan 
for Sport (1 July 2017 - 31 December 2020)  
LINK: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
9639-2017-INIT/en/pdf  
Resolution of the Council and of the Representatives 
of the Governments of the Member States meeting 
within the Council on the European Union Work Plan 
for Sport 
(1 January 2021- 30 June 2024)  
LINK: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
13322-2020-INIT/en/pdf  

Rovnaké otázky a podnety subjektu (p. Jaroslav Straka, 
Európska Univerzitná Hokejová Asociácia) sme už 
zodpovedali v rámci otázky subjektu z 20.11.2020. Vo 
všeobecnosti platí, že uvedené oblasti bude MŠVVaŠ SR 
podporovať, pričom viaceré sú súčasťou Programového 
vyhlásenia vlády SR, napr. oblasti “Ochrana integrity a 
hodnôt v športe“ sa bude rezort školstva venovať zo 
štátnych zdrojov, resp. programu Erasmus+. 
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10.12. Slovenský olympijský a 
športový výbor 

Silné miestne samosprávy – slovenský šport potrebuje 
silné miestne samosprávy, ktoré dokážu v oveľa väčšej 
miere podporovať činnosť športových klubov, 
prispievať k výstavbe a prevádzke športovísk a 
podieľať sa na organizácii domácich aj 
medzinárodných športových podujatí. Pre tento účel 
je dôležité, aby na Slovensku prebehla reforma 
verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu. Z 
pohľadu slovenského športového hnutia je žiadúce, 
aby sa: 
- realizoval proces decentralizácie, vrátane fiškálnej, 
ktorá by zásadným spôsobom zlepšila finančné 
podmienky miestnych samospráv. SOŠV preto 
podporuje použitie eurofondov na projekty, ktoré by 
dokázali prispieť k tejto reforme; 
- zabezpečilo vytváranie lokálnych športových centier 
(v závislosti na aktuálnej kvalite a potenciály regiónu v 
danom športe, na historických úspechoch a zázemí 
pre daný šport, a aktívnej komunite v danom športe, 
atď );  
- zabezpečilo budovanie športových komunitných 
centier pri základných, stredných a vysokých školách; 
vytváranie takýchto centier, športovísk a školských 
športových areálov pri školách bude slúžiť na 
vzdelávacie, ale i voľnočasové aktivity mladých ľudí a 
širokej verejnosti; 
- do návrhu priorít investičných plánov štátu 
navrhujeme zaradenie projektov aj pre vrcholový 
šport (s možnosťou využitia aj na rekreačné či 
kultúrno-spoločenské podujatia širokej verejnosti) ako 
napríklad: Národné biatlonové centrum v Osrblí, 
Národné centrum pre rýchlostnú kanoistiku a 
veslovanie Zemník, Národné strelecké centrum v 
Trnave a jediný slovenský velodrom v Prešove, atď.  
- zabezpečilo budovanie a rekonštrukcia plaveckých 
bazénov; 
- zabezpečil rozvoj siete cyklotrás a turistických 
chodníkov; 

Reforma verejnej správy je nad legislatívny rámec 
Partnerskej dohody SR. Koncept rekonštrukcie a výstavby 
školskej športovej infraštruktúry, ktorá bude zároveň slúžiť 
mimo školského vyučovania na voľnočasové, pohybové a 
športové aktivity mládeže a širokej verejnosti je súčasťou 
priorít politického cieľa 4 (sociálnejšia Európa). Rozsah 
podpory je podmienený schválením Európskou komisiou a 
alokáciou fin. prostriedkov, ktorá nie je zatiaľ známa.  
Projekty budovania športovej infraštruktúry národného 
charakteru, resp. pre vrcholový / profesionálny šport nie sú 
v rámci krajín EÚ zo spoločných fondov finančne 
podporované. V prípade, že bude zabezpečené 
financovanie školskej a regionálnej športovej infraštruktúry 
z fondov EÚ, tejto agende sa bude môcť plne venovať Fond 
na podporu športu. Budovanie a rekonštrukcia plaveckých 
bazénov je súčasťou návrhu priorít politického cieľa 5 ako 
rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry. Rozsah podpory 
je podmienený schválením Európskou komisiou a alokáciou 
fin. prostriedkov, ktorá  nie je zatiaľ známa. Siete cyklotrás 
sú riešené v cieli politiky 2 a 3 ako súčasť dopravných 
projektov, turistické chodníky spadajú pod udržateľný 
turizmus v rámci cieľa politiky 5. Infraštruktúra v regiónoch 
je v kompetencii samospráv a mala by byť podporovaná 
konceptom integrovaných územných stratégií, resp. 
integrovaných územných investícií, t. j. potreby a ich rozsah 
bude definovať región. V súčasnosti VÚC pripravujú 
predmetné stratégie v spolupráci s partnermi. 



31 
 

12.12. Fórum kresťanských 
inštitúcií, KBS, KVRPS 

V prípade definovania sociálne znevýhodnených 
regiónov treba vychádzať nielen  z vybraných 
makroekonomických ukazovateľov sociálneho a 
ekonomického stavu regiónu (miera nezamestnanosti, 
prítomnosť MRK, nedostatočné dopravné spojenie, 
...). Treba zohľadniť aj vplyv pracovnej a ekonomickej 
situácie rodín na    kvalitu osobného a rodinného 
života (napr.  práca v zahraničí, dlhodobá odlúčenosť 
živiteľov od rodiny a detí a pod.) Viaceré regióny sú 
vylúčené z väčšej a cielenej podpory pri riešení 
mnohých závažných problémov z dôvodu nesplnenia 
makroekonomických kritérií a to spôsobuje zníženie 
kvality rodinného a spoločenského života v 
komunitách. Okrem týchto hľadísk by sme do časti 
Budovanie administratívnych a analyticko-
strategických kapacít miestnych a regionálnych 
orgánov (str. 25), navrhovali vziať do úvahy : 
- podpora vzniku podporovaného dočasného bývania 
(nielen) pre mladých ľudí 
- podpora terénnej práce, nielen v lokalitách MRK  
- podpora programov na zvýšenie mentálnej 
reziliencie a prevencie mentálnych porúch 
- podpora vzniku a činnosti komunitných centier  a 
dobrovoľníckych centier 
- podpora vzniku (minimálne na úrovni okresov) 
Centier pre rodinu so špecifickými službami na 
podporu fungovania a riešenia problémov rodín 
- podpora výskumných zdrojov v oblasti potrieb a 
problémov komunity. 
- podpora programov špecificky nastavovaných na 
potreby miestnej či lokálnej komunity, nie na 
národnej úrovni (napr. podpora prevencie závislosti, 
znižovanie postojov extrémizmu , …) 
V sekcii Regionálna a miestna infraštruktúra pre 
pohybové aktivity a voľný čas navrhujeme  
- podporu transformácie starých CVČ a vznik nových 
Centier mládeže 
- v rámci sekcie Zlepšovanie manažmentu, služieb a 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) plánuje realizáciu 
aktivít aj na podporu miestneho komunitného a kultúrneho 
rozvoja. Nediskriminácia je všeobecne záväzný princíp, 
ktorý sa bude adekvátne uplatňovať v rámci OP Slovensko. 
Podpora zdravia, vzdelávania  a nájomného bývania spadá 
pod cieľ politiky 4 (sociálnejšia Európa). Na regionálnej 
úrovni bude podpora projektov možná prostredníctvom 
tzv. integrovaných územných investícií, ktoré spadajú pod 
integrované územné stratégie, ktoré v súčasnosti 
pripravujú VÚC v spolupráci s partnermi. Dovoľujeme si 
odporučiť spojiť sa so zástupcami VÚC, ktoré pôsobia ako 
koordinátori prípravy týchto dokumentov a zámerov. 
Integrované územné investície môžu zahrnúť aj niektoré 
spomínané oblasti, napr. sakrálne pamiatky v danom 
regióne. 
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infraštruktúry podporujúcich udržateľný cestovný 
ruch pozornosť  vytváraniu regionálnych produktov 
cestovného ruchu. 
Očakávame  rovnosť príležitostí a podporu nielen pre 
verejné budovy či priestranstvá, ale aby bolo 
umožnené uchádzať sa o podporu a rozvoj aj napr. 
školským zariadeniam iných zriaďovateľov. 
V sekcii Kultúrne dedičstvo a udržateľný turizmus 
navrhujeme zaviesť model spolupodieľania sa na 
obnove národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú vo 
vlastníctve cirkví, ale nemôžu produkovať zisk či 
rozvíjať ekonomický prínos cestovného ruchu 
(nakoľko ide sakrálne pamiatky, kostoly, kláštory), 
Tvoria dominanty miest a obcí a podieľajú sa na 
rozvoji cestovného ruchu v regiónoch. Navrhujeme 
tieto budovy zaradiť aj do programu možnosti 
rekonštrukcie v zmysle napĺňania podpory opatrení na 
zlepšenie energetickej efektívnosti a zníženia emisií 
skleníkov plynov.   
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12.12. Mgr. Juraj Pohár  Vodné kanály – umelý vodný tok  
 
- Úplné vyčistenie, prehlbovanie, revitalizácia umelých 
vodných tokov, 
- Skrášľovanie vodných tokov, oprava zanedbaných 
mostov nad týmito kanálmi, 
- Budovanie menších čerpacích staníc na týchto 
vodných tokov po určitých sektoroch aby z nich 
poľnohospodári mohli napojiť svoje zariadenia a 
čerpať si vodu na zavlažovanie plodín.  
 
Umelo vytvorené slnečné jazerá 
 
- Budovanie umelých slnečných jazier  pri blízkosti 
obcí – pozitívne dopady na turistiku, rybolov, letné 
kúpanie sa, zvlhčovanie vzduchu v letnom období, 
zabezpečenie pitia pre zvieratá,  
 
Umelo vytvorenie lesných plôch popri obcí 
- Výsadba rôznych druhov drevín a kríkov popri 
obciach, zabezpečovanie tým tvorba kyslíka, úkryt pre 
zver, vtáctvo, turistika,  
 
 Parky na venčenie domácich miláčikov 
 Viac oddychových parkov v obciach a v mestách  - 
skrášľovanie, oddych, voľný čas,  
cyklo- parky, väčšie trávnaté plochy na piknik, 
koncerty atď.. 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) má v portfóliu 
aktivity, ktoré podporujú udržateľný turizmus aj v 
prírodných aktívach území. Na regionálnej úrovni bude 
podpora projektov možná prostredníctvom tzv. 
integrovaných územných investícií, ktoré spadajú pod 
integrované územné stratégie, ktoré v súčasnosti 
pripravujú VÚC v spolupráci s partnermi. Dovoľujeme si 
Vám odporučiť spojiť sa so zástupcami Vášho VÚC, ktorý 
pôsobí ako koordinátor prípravy týchto dokumentov a 
zámerov. Integrované územné investície môžu zahrnúť aj 
niektoré Vami spomínané oblasti, ktoré spadajú najmä pod 
cieľ politiky 2 (ekologickejšia a nízkouhlíková Európa). 
Viaceré oblasti sú v gescii MPRV SR (Strategický plán SPP 
2021-2027). 
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13.12. Tomáš Paciga 
 resitech s.r.o.  

V spoločnosti resitech sa venujeme digitalizácií 
komunikácie a prepojenia pre obyvateľov v bytových 
domoch s cieľom skvalitnenia života obyvateľom. Na 
našej platforme prepájame obyvateľa, správcu, 
správcovskú spoločnosť, mesto, developera, 
distribučné siete a maloobchod s cieľom prinášať 
obyvateľovi užitočné a trefné informácie včas.  
Potreba komplexnej digitalizácie v bytovkách je viac 
než potrebná.  
Správne nastavená digitalizácia v bytovkách od 
resitech: 
1. Šetrí financie správcovi, správcovskej spoločnosti, 
developerovi, mestu. Digitalizujeme zastaralé procesy 
smerom na obyvateľa. 
2. Prináša užitočné funkcie obyvateľovi, šetrí jeho čas, 
financie a stres. 
3. Prináša obyvateľovi včasné informácie o výlukách, 
zmenách a dôležitých oznamoch. 
4. Šetrí životné prostredie – resitech svojím riešením 
plne nahrádza papierovú agendu v bytovkách, najmä: 
Letáky od maloobchodu, Informácie od správcu, 
Informácie od mesta, Informácie sused susedovi, 
Dopyt/ponuka služieb 
Naše digitálne riešenie zamedzuje tvorbe papierového 
odpadu, len v BA je to ročne 5000ton. Cez náš systém 
robíme osvetu v rámci enviromentálneho problému.  
Cez našu digitálnu platformu obyvatelia v bytovke 
tvoria komunitu, kde žijú spolu v prostredí a tvoria 
hodnoty.  
Téma, na ktorú chceme upozorniť je potreba podpory 
digitalizácie v bytových domoch, podpora tvorby 
digitálnych komunít, podpora SW aj HW riešení. 
Niekedy len SW riešenia nestačia, používame úsporné 
digitálne zobrazovacie zariadenia ako náhradu za 
papierovú nástenku, cez tento panel obyvatelia čítajú 
oznamy, hlasujú a podobne. Potreba podpory HW je 
na kvalitnú digitalizáciu potrebná.  
Potreba zmeny, úpravy legislatívy, ktorá nám robí 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) nemá v portfóliu 
aktivity, ktoré sú predmetom pripomienky. Uvedená oblasť 
spadá najmä pod cieľ politiky 1 (inteligentnejšia Európa), 
v rámci ktorého je pripomienka vyhodnotená. 
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problém pri zavádzaní inovatívnych riešení je vecou 
diskusie. Technologicky sme pripravený na evolúciu v 
digitalizácií bytových domoch, legislatívne celkom nie.  
Budeme radi ak môžme pomôcť posúvať Slovensko 
dopredu, ďakujem a teším sa na spoluprácu.  
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13.12. Konfederácia 
odborových zväzov SR 

V oblasti zlepšenia kvality života v regiónoch a v 
súlade s cieľom 5 „Európa bližšie k občanom“ 
navrhujeme prijať záväzok vytvoriť platformu na 
lokálnej úrovni, čo by podporilo tvorbu kvalitnejších 
verejných politík a odolnejšej demokracie. Takouto 
platformou by mohol byť regionálny sociálny dialóg. 
Hospodárska a sociálna rada SR je kľúčovým 
konzultačným a dohodovacím orgánom vlády a tento 
model navrhujeme z národnej úrovne preniesť aj na 
regionálnu úroveň, za účasti tradičných sociálnych 
partnerov. Regionálny sociálny dialóg (RSD) 
inštitucionalizovaný prostredníctvom regionálnych 
sociálnych partnerstiev by bol nástrojom realizácie a 
napĺňania cieľov prierezových politík vlády SR. RSD by 
najlepšie reflektoval potreby konkrétneho regiónu a 
umožnil by výmenu informácii medzi jednotlivými 
jeho aktérmi. Jedným z dôležitých predpokladov 
začatia regionálneho sociálneho partnerstva vôbec je 
politická vôľa a konsenzus relevantných aktérov. Aby 
sa z inštitúcie regionálneho sociálneho partnerstva 
nestalo len širokospektrálne diskusné fórum bez 
konkrétnych a implementovaných výstupov, je 
dôležité zvážiť v prvom rade jeho etablovanie, 
následne jeho štruktúry, prepojenie, napojenie na 
centrálnu úroveň, manažovanie a financovanie. 
Uvedená platforma by bola schopná riešiť aktuálne 
potreby regiónov a vzhľadom na prerokovávané témy 
je možné prizývať ďalších aktérov. 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) má v portfóliu 
aktivity na vytváranie medzisektorových partnerstiev ako 
súčasť otvoreného vládnutia. Konkrétnejšie detaily budú 
predmetom diskusie pri OP Slovensko. 
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13.12. ZMOS Vzhľadom  na najnižší rozpočet pre tento politický cieľ 
3 a jeho implementáciu prostredníctvom  IÚS v 
regiónoch zdôrazňujeme potrebu presunúť 
financovanie infraštruktúrnych projektov (šport, 
kultúra, bezpečnosť) do ďalších štyroch cieľov: najmä 
cieľa 4 a 5, ale aj 1 a 2. 
IÚS v tomto programovom období 2021-2027 budú 
reálne aplikovať územný princíp so všetkým, čo k 
tomu patrí – vymedzenými právomoci rozhodovania a 
príslušnými štruktúrami – pokiaľ nebudú mať 
dostatočné zdroje na rozdeľovanie v území, nie je 
možný rovnomerný regionálny rozvoj v území cez IÚS 
a aplikovanie územného princípu v celom jeho 
rozsahu. V každom politickom cieli by mali byť zdroje 
vyčlenené na projekty IÚS. 

Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k občanom) komplementárne 
dopĺňa aktivity ostatných cieľov politiky, ktoré by inak 
neboli zastúpené. Alokácie nie sú zatiaľ známe. V OP 
Slovensko bude v rámci každého špecifického cieľa 
definované, či je umožnená podpora cez integrované 
územné investície, ktoré budú uplatňované vo všetkých 
cieľoch politiky. 
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13.12. ROYAL PALACE s.r.o.  Navrhujeme k cieľu „Kvalitný život v regiónoch“ 
zapracovať ako podsystém obnovu kúpeľníctva v 
existujúcich kúpeľných územiach, ktoré by mohlo 
prispieť k zvýšeniu turistickej atraktivity regiónov a 
taktiež k zvýšeniu ekonomického prínosu cestovného 
ruchu v regiónoch, ktorého je kúpeľníctvo 
neoddeliteľnou súčasťou. 
Cestovný ruch a kúpeľníctvo patrí medzi dôležité 
odvetvia slovenskej ekonomiky s dlhodobou históriou. 
Kúpeľníctvo rovnako ako cestovný ruch nie je 
samostatným ekonomickým odvetvím, ale zasahuje 
prakticky do všetkých sfér ekonomického a sociálneho 
života. Má veľký význam ako pre domáci, tak pre 
príjazdový cestovný ruch. Podobne ako ďalšie formy 
cestovného ruchu predstavuje kúpeľníctvo významný 
zdroj príjmov súkromného, komunálneho a štátneho 
sektoru. Patrí medzi sektory ekonomiky s vysokým 
potenciálom rastu. Ako obor náročný na kvalifikovanú 
pracovnú silu poskytuje množstvo pracovných 
príležitostí. 
Ekonomické prínosy kúpeľníctva: 
- má potenciál pre zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľstva, 
- významne ovplyvňuje príchod turistov do krajiny, 
- v prípade spokojnosti zahraničnej klientely zvyšuje 
kredit krajiny v zahraničí, 
- podieľa sa na tvorbe hrubého domáceho produktu, 
- prispieva do platobnej bilancie ako zdroj devízových 
príjmov, 
- tvorí príjmy komunálnych a štátnych rozpočtov, 
- priaznivo pôsobí na investičnú aktivitu a prispieva k 
rozvoju zamestnanosti. 
Kúpeľný cestovný ruch má veľký význam aj pre 
regióny, kde sa tieto konkrétne kúpele nachádzajú 
/zvýšenie miestneho rozpočtu/ ako aj na zvýšenie 
návštevnosti danej lokality a na zlepšenie úrovne 
tohto regiónu. 
Tým, že sa myslenie dnešného človeka zmenilo najmä 

Podpora podnikania je predmetom cieľa politiky 1 
(inteligentnejšia Európa). Cieľ politiky 5 (Európa bližšie k 
občanom) má v portfóliu aktivity, prostredníctvom ktorých 
môžu regióny prezentovať svoj kraj a rozvíjať sa, vrátane 
ochrany kultúrnych a prírodných pamiatok, udržateľného 
turizmu, či podpory miestneho komunitného a kultúrneho 
rozvoja. Na regionálnej úrovni bude podpora projektov 
možná prostredníctvom tzv. integrovaných územných 
investícií, ktoré spadajú pod integrované územné stratégie, 
ktoré v súčasnosti pripravujú VÚC v spolupráci s partnermi. 
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v starostlivosti o svoje zdravie sa zvýšil aj dopyt po 
tomto komplexe produktov cestovného ruchu, ktorý 
zahŕňa zdravotné, ubytovacie, stravovacie služby ako 
aj služby kultúrne, spoločenské, športové a zábavné. 
Aktívny prístup využívania voľného času spolu s 
odbornou starostlivosťou, s cieľom čo najlepšie 
obnoviť svoje fyzické a duševné sily, nachádza v našej 
spoločnosti čím ďalej tým väčší počet zástancov. 
Ideálnym miestom pre realizáciu aktívneho prístupu k 
tráveniu voľného času sú miesta cestovného ruchu 
využívajúce kúpeľnú a liečebnú starostlivosť. 
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14.12. Ing. Stanislav Kuchár - 
Slonik.sk; Judo San 
Kysucké Nové Mesto 

Šport 
Veľká časť športového snaženia v regiónoch je 
prevádzkovaná nadšencami - na špičkovej úrovni - veď 
stále máme svetových reprezentantov a mnohí z nich 
vyrástli inde ako vo vrcholových centrách športu 
(Bratislava, Banská Bystrica). 
Sú to športové kluby (občianske združenia), ktoré sa 
venujú deťom, mládeži i dospelým. 
Väčšina prostriedkov na fungovanie regionálnych 
športových klubov je z členských príspevkov. Teda od 
rodičov, či samotných športovcov. 
Tréneri týchto klubov sú kvalifikovaných tréneri, ktorí 
obetujú svoj voľný čas i prostriedky na 2. 
zamestnanie, trénujú poobede i večer počas týždňa, 
chodia na turnaje cez víkendy. 
Takéto regionálne kluby treba podporiť omnoho 
výraznejšie ako doteraz: finančne i materiálne. 
Nie je tu reč o majoritných športoch ako futbal či 
hokej, tie sú zabezpečené dostatočne. 

Podpora menších regionálnych športových klubov je 
prioritou MŠVVaŠ SR. Ministerstvo pripravuje nový zákon o 
športe a ďalšie mechanizmy adresného financovania 
športu, a to predovšetkým športu detí a mládeže. Jedným z 
najdôležitejších opatrení je podpora voľnočasových aktivít 
detí a mládeže formou poukazov, ktoré by mali získať 
priamo rodičia od štátu a ktoré by si mohli uplatniť na 
akúkoľvek voľnočasovú aktivitu svojich detí. Tento projekt 
je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR a očakáva 
sa od neho do budúcna významná podpora klubov a v nich 
pracujúcich trénerov. 

 


