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Slovensko uzavrelo na roky 2021 – 2027 Partnerskú dohodu s Komisiou v hodnote 12,8 miliardy eur

Slovensko uzavrelo na roky 2021 – 2027 Partnerskú dohodu s Komisiou. Slovensko na toto obdobie dostane 
12,8 miliardy eur, aby investične podporilo hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Partnerská dohoda s 
Komisiou zároveň pomôže Slovensku plniť kľúčové priority EÚ, a tak dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu 
a sociálnu spravodlivosť.
·     Zelená transformácia a nižšia energetická závislosť - Slovensko získa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR) a Kohézneho fondu 4,2 miliardy eur, ktoré mu umožnia plniť klimatické ciele a znížiť svoju energetickú 
závislosť od Ruska. Vďaka nim Slovensko zvýši svoj podiel obnoviteľných zdrojov energie a zároveň zníži 
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celkovú spotrebu energie a emisie 
skleníkových plynov z verejných 
budov. Významné investície 
pôjdu aj do rekonštrukcie a 
modernizácie železničnej siete. 
459 miliónov eur z Fondu na 
spravodlivú transformáciu 
(FST) sa využije na zmiernenie 
sociálno-ekonomických nákladov 
energetickej transformácie, a 
to tak, že sa podporí vytváranie 
nových pracovných miest, 
odborná príprava a investície do 
ekologických technológií, ako aj 
zatraktívňovanie zasiahnutých 
regiónov pre mladých ľudí.
• Podpora digitálnej 

transformácie a hospodárskej 
konkurencieschopnosti

• Ďalších 1,9 miliardy eur 
sa vyčlení na podporu 
digitalizácie, posilnenie 
výskumných a inovačných 
kapacít a zvýšenie 
k o n k u r e n c i e s c h o p n o s t i 

malých a stredných podnikov. 
Osobitný dôraz sa kladie aj na 
posilnenie spolupráce medzi 
akademickým, súkromným a 
podnikateľským sektorom.

• Pracovné miesta budúcnosti: 
digitálne priateľský trh práce 
otvorený pre všetkých - 
Vykonávanie Európskeho 
piliera sociálnych práv 
podporí 3,2 miliardy eur 
z Európskeho sociálneho 
fondu plus (ESF+). Približne 
680 miliónov eur bude 
tvoriť investície na zlepšenie 
životných podmienok 
marginalizovaných rómskych 
komunít na Slovensku. Takisto 
budú predstavovať príspevok 
na inkluzívne vzdelávanie a 
sociálne služby vo všetkých 
komunitách. Ďalších 203 
miliónov eur je určených 
na pomoc pracovníkom, 
aby mohli prehlbovať svoje 

LETNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA 2022

Ruská vojenská agresia voči 
Ukrajine naďalej negatívne 
ovplyvňuje hospodárstvo 
EÚ a v porovnaní s jarnou 
prognózou ho smeruje na 
cestu nižšieho rastu a vyššej 

inflácie. V (priebežnej) 
hospodárskej prognóze z 
leta 2022 sa predpokladá, že 
hospodárstvo EÚ zaznamená 
v roku 2022 rast na úrovni 
2,7 % a v roku 2023 na úrovni 
1,5  %. V eurozóne sa očakáva 
rast na úrovni 2,6  % v roku 
2022, pričom v roku 2023 sa 
predpokladá jeho spomalenie 
na 1,4  %. Priemerná ročná 
inflácia dosiahne podľa 
očakávaní vrchol v roku 2022 
na úrovni 7,6  % v eurozóne 
a 8,3  % v EÚ (historicky 
najvyššie úrovne), a následne 
v roku 2023 klesne na 4,0  %, 
resp. 4,6 %.

vedomosti i preškoliť sa, 
a teda sa vedeli lepšie 
orientovať podľa meniacich 
sa potrieb dnešného trhu 
práce. Partnerská dohoda 
bude zameraná aj na deti a 
mladých ľudí: 280 miliónov 
eur sa využije na realizáciu 
záruky pre mladých ľudí a 
318 miliónov eur podporí 
Európsku záruku pre deti.

• Odvetvie udržateľnej  
akvakultúry - Slovensko získa 
15 miliónov eur z Európskeho 
námorného, rybolovného 
a akvakultúrneho fondu 
(ENRAF), ktoré mu umožnia 
vybudovať odolné, udržateľné 
a dekarbonizované odvetvie 
akvakultúry v súlade so 
strategickými usmerneniami 
EÚ pre udržateľnejšiu  
a konkurencieschopnejšiu 
akvakultúru EÚ na obdobie 

Vojenská agresia Ruska zhoršuje vyhliadky
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Európska komisia a ukrajinská 
vláda podpísali dohodu o 
pridružení Ukrajiny k programu 
EU4Health. Touto dohodou 
sa Ukrajine otvorí prístup k 
finančným prostriedkom EÚ v 
oblasti zdravia.
Ukrajinskému systému zdravotnej 
starostlivosti to umožní reagovať 
na okamžité potreby a prispieť k 
dlhodobej obnove. Na roky 2021 – 
2027 program celkovo disponuje 
rozpočtom 5,3 miliardy EUR.

Tým, že dohoda o pridružení 
Ukrajiny k programu EU4Health 
nadobudla platnosť, budú môcť 
ukrajinské zdravotnícke orgány 
a širšia zdravotnícka komunita 
v plnej miere využívať možnosti 
financovania v rámci tohto 
programu, a to za rovnakých 
podmienok ako ich partneri z 
členských štátov EÚ, Nórska 
a Islandu. Dohoda bude mať 
spätnú platnosť už od 1. januára 
2022, čo Ukrajine umožní 

EÚ POSKYTNE UKRAJINE PRÍSTUP K FINANCOVANIU V RÁMCI PROGRAMU 
EU4HEALTH

okamžite začať využívať možnosti 
financovania v rámci pracovného 
programu EU4Health na rok 2022. 

Program EU4Health bude 
zameraný na podporu 
zmierňovania bezprostredných 
škôd spôsobených bojmi a budú 
sa z neho financovať ukrajinské 
verejné a súkromné projekty, 
ktoré pomáhajú pri povojnovej 
obnove Ukrajiny.

NOVÉ PRAVIDLÁ, KTORÝMI SA V EÚ ZLEPŠÍ BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY  
A POVOLIA PLNE AUTONÓMNE VOZIDLÁ

Dňom 06. júla 2022 sa začína 
uplatňovať nové  nariadenie o 
všeobecnej bezpečnosti vozidiel, 
ktoré zavádza celý rad povinných 
pomocných systémov vodiča na 
zlepšenie bezpečnosti cestnej 
premávky a stanovuje právny  
rámec pre schvaľovanie 
automatizovaných a plne 
autonómnych vozidiel v EÚ. Nové 
bezpečnostné opatrenia pomôžu 
lepšie chrániť cestujúcich, chodcov 
a cyklistov v celej EÚ, pričom sa 
očakáva, že do roku 2038 sa zachráni 
viac ako 25  000 životov a predíde 
sa najmenej 140  000 vážnym 
zraneniam.
 
Od 6. júla platné opatrenia:
• pre všetky cestné vozidlá  (t. j. 

osobné automobily, dodávky, 
nákladné vozidlá a autobusy): 
systém inteligentného 
prispôsobenia rýchlosti, senzory 
alebo kamery na cúvanie, 
systém varovania vodiča pred 
ospalosťou a stratou pozornosti, 
zariadenia na záznam údajov 
o udalostiach, ako aj signál 
núdzového zastavenia,

• pre osobné vozidlá a dodávky: 
ďalšie funkcie, ako sú systémy 

udržiavania v jazdnom pruhu a 
automatizovaného brzdenia,

• pre autobusy a nákladné 
vozidlá: technológie na lepšie 
rozpoznávanie možných 
mŕtvych uhlov, výstrahy na 
predchádzanie zrážkam s 
chodcami alebo cyklistami a 
systémy monitorovania tlaku v 
pneumatikách.

Pravidlá sa uplatňujú najskôr na 
nové typy vozidiel a od 7. júla 2024 
sa začnú uplatňovať na všetky nové 
vozidlá. Niektoré nové opatrenia sa 
do roku 2029 rozšíria na ďalšie druhy 
cestných vozidiel.
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ŠTÁTNA POMOC: PODPORA 15 ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, VRÁTANE SLOVENSKA, NA 
PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU

Európska komisia schválila na 
základe pravidiel EÚ o  štátnej 
pomoci dôležitý projekt  
spoločného európskeho záujmu 
(IPCEI) na podporu výskumu 
a  inovácií a  prvého priemyselného 
využitia v  hodnotovom reťazci 
vodíkovej technológie. Projekt 
s  názvom „IPCEI Hy2Tech“ 
spoločne pripravilo a  oznámilo 
pätnásť členských štátov: Belgicko, 
Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, 
Nemecko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Slovensko, Španielsko 
a Taliansko.
Členské štáty poskytnú z verejných 
zdrojov až 5,4 miliardy EUR, čo by 
mohlo prilákať ďalších 8,8 miliardy 
EUR v  podobe súkromných 
investícií. Súčasťou projektu IPCEI 

bude 41 projektov, ktoré predloží 
35 podnikov vrátane 8 malých 
a  stredných podnikov (MSP) 
a  startupov pôsobiacich v  jednom 
alebo vo viacerých členských 
štátoch. Priami účastníci budú 
úzko prepojení početnými formami 
plánovanej spolupráce s  viac ako 
300 externými partnermi, ako sú 
napríklad univerzity, výskumné 
organizácie či MSP v celej Európe.
Tento projekt spoločného 
európskeho záujmu bude pokrývať 
širokú časť hodnotového reťazca 
vodíkovej technológie vrátane 
i) výroby vodíka, ii) palivových 
článkov, iii) skladovania, prepravy 
a  distribúcie vodíka a  iv) využitia 
pre koncových používateľov, najmä 
v odvetví mobility.

VEREJNÁ KONZULTÁCIA O PRAVIDLÁCH TECHNICKÉHO STAVU VOZIDIEL

Európska komisia začala 
verejnú konzultáciu o revízii  
pravidiel týkajúcich sa technického 
stavu vozidiel v EÚ. Kontroly 
technického stavu vozidiel sú 
nevyhnutné pre bezpečnosť cestnej 
premávky, ako aj pre zachovanie 
environmentálnych vlastností 
vozidla počas jeho životnosti. 
Výsledky verejnej konzultácie  
budú podkladom pre revíziu 
pravidiel EÚ týkajúcich sa 
technického stavu vrátane pravidiel 
týkajúcich sa pravidelnej kontroly 
technického stavu, cestných kontrol 
úžitkových vozidiel a evidencie 
dokladov o vozidlách. Komisia 
vyzýva všetky zainteresované  

strany, aby vyjadrili svoje 
názory na vplyv súčasného 
právneho rámca, ako 
aj na možné politické opatrenia, 
ktoré by sa mohli prijať, a na 
ich možný vplyv. V stratégii pre 
udržateľnú a inteligentnú mobilitu 
prijatej v decembri 2020 sa 
zdôraznil záväzok EÚ zlepšiť 
bezpečnosť cestnej premávky 
a  dosiahnuť cieľ nulovej úmrtnosti 
na cestách do roku 2050. V tejto 
súvislosti sa v stratégii požadovali 
aj úpravy legislatívneho rámca 
týkajúceho sa technického stavu 
vozidiel. Konzultácia je otvorená do 
28. septembra 2022.


