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1 ZÁKLADY POLITIKY SÚDRŽNOSTI 

KOHÉZIA - SÚDRŽNOSŤ 
V Zmluve o EÚ z roku 1992 (článok 1.3) je súdržnosť definovaná ako jeden z hlavných 

cieľov Únie. Úlohou Spoločenstva je vytvorením spoločného trhu a hospodárskej a menovej únie 
a realizáciou spoločných politík podporovať v celom Spoločenstve „harmonický a vyrovnaný 
rozvoj hospodárskych činností, udržateľný a neinflačný rast rešpektujúci životné prostredie, vysoký 
stupeň konvergencie hospodárskej výkonnosti, vysokú úroveň zamestnanosti a sociálnej ochrany, 
zvyšovanie životnej úrovne a kvality života a hospodársku a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi.“ 
 
1.1 Koncepty kohézie, ich ciele, spôsob analýzy a hlavní účastníci 

Kohéziu chápeme z pohľadu 3 konceptov: 
• koncept kohézie (súdržnosti), 
• koncept konvergencie, 
• koncept integrácie. 

 
Koncept súdržnosti poskytuje odpoveď na otázku "čo" je cieľom politiky. Kohézia 

reprezentuje politický cieľ viazaný k dosiahnutiu „spravodlivejšej“ spoločnosti schopnej poskytnúť 
príležitosti pre všetkých obyvateľov EÚ bez ohľadu na to, kde žijú.  
Politika súdržnosti tvorí jeden z troch pilierov budovania európskeho politického a hospodárskeho 
priestoru popri jednotnom trhu a menovej únii. Je jedinou politikou Európskej únie, ktorá 
sa výslovne zaoberá hospodárskymi a sociálnymi nerovnosťami. Ide o veľmi špecifickú politiku, 
ktorá zahŕňa presun prostriedkov medzi členskými štátmi prostredníctvom rozpočtu Európskej únie 
za účelom podpory hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja prostredníctvom investícií do ľudí 
a do fyzického kapitálu. 

Politický význam kohéznej politiky je spojený s jej cieľom zabezpečiť  spravodlivejšiu 
a solidárnejšiu úniu prostredníctvom rozpočtových transferov z bohatších do chudobnejších oblastí, 
cez mechanizmus financovania, ktorý je formálne kontrolovaný na európskej úrovni Európskou 
komisiou.  

Ak prvý koncept (súdržnosť) predstavuje politický cieľ, druhý koncept (konvergencia) je 
prostriedkom, ktorým je možné dosiahnuť tento politický cieľ. Konvergencia poskytuje odpoveď 
na otázku "ako" je možné súdržnosť dosiahnuť, čiže ako sa sociálno-ekonomické rozdiely medzi 
krajinami a regiónmi, znižujú v priebehu času. Ak sa sociálno-ekonomická konvergencia 
neuskutoční, potom politický cieľ kohéznej politiky nemôže byť realizovaný. Inými slovami, 
súdržnosť, je celkový výsledok procesu konvergencie. V strednodobom až dlhodobom horizonte, 
konvergencia nie je udržateľná, pokiaľ neexistuje paralelný proces integrácie. Tretí koncept 
(integrácia) sa týka vytvárania tzv. „nadnárodných“ inštitúcií v podobe nových inštitúcií (t.j. je 
potrebné zapojiť sa do zakladania inštitúcií), a prijatie nových pravidiel, ktoré vytvárajú podporu 
procesu konvergencie a dosiahnutia cieľov súdržnosti. Integrácia odpovedá na otázku "kedy" 
sa súdržnosť dosiahne. Ústredným prvkom integrácie je budovanie inštitúcií na európskej úrovni 
schopných zapojiť sa do rozhodovacieho procesu a produkovať adekvátne inštitucionálne výstupy. 
V zmysle koncepčnej schémy nie je možné dosiahnuť politické ciele politiky súdržnosti, bez 
posilnenia nadnárodných inštitúcií a politík.  
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Tabuľka 1 –  Koncepty kohézie, ich ciele, spôsob analýzy a hlavní účastníci 

             Koncept 
 
Komponenty 

Kohézia Konvergencia Integrácia 

Povaha/podstata Politický cieľ Proces  Inštitucionálna 
architektúra 

Cieľ/ 
zdôvodnenie 

Rovnosť/ 
Príležitosť 

Prosperita/ 
Kvalita života 

Efektívnosť/ 
Inšt. správanie 

Hlavný rozmer 
analýzy 

Politický Ekonomický Časový 
Hlavní účastníci Občianska 

spoločnosť 
Podniky/trhy Inštitúcie 

Zdroj: Leonardi, 2005 
 

Tabuľka 1 predstavuje tri vyššie uvedené koncepty a štyri prvky, ktoré rozlišujú ich vývoj. 
Súdržnosť predstavuje politický cieľ, ktorý je definovaný ako dosiahnutie väčšej rovnosti 
a spravodlivosti v spoločnosti v rámci jednotlivých územných jednotiek Európskej únie. Súdržnosť 
je potrebné hodnotiť ako politický cieľ. Cieľom konvergencie je zníženie sociálno-ekonomických 
rozdielov, ktoré existujú medzi jednotlivými časťami Európskej Únie a dosiahnutie vyššieho 
blahobytu v celej európskej spoločnosti. "Konvergencia" má za cieľ znižovanie rozdielov, avšak nie 
znižovaním úrovne najvyspelejších, ale podporou hospodárskeho rozvoja menej rozvinutých oblastí 
prostredníctvom rastúcej konvergencie tak, aby menej rozvinuté oblasti rástli rýchlejšie ako viac 
rozvinuté oblasti. Pre meranie konvergencie musia byť využité empirické ukazovatele. Hlavnými 
účastníkmi sú sociálno-ekonomické sily pôsobiace v ekonomike. Konvergencia je dosiahnutá 
v prípade, že kohézna politika je v pozícii zvyšovania pridanej hodnoty investičných aktivít 
vykonávaných súkromnými podnikateľmi a verejnými orgánmi na podporu sociálno-ekonomických 
aktivít. 

Ciele konceptu integrácie sú merané vo vzťahu k efektívnosti inštitúcií EÚ pri presadzovaní 
politického mandátu vo vzťahu k súdržnosti, a schopnosť robiť tak v oblasti budovania inštitúcií 
a inštitucionálneho výkonu na európskej úrovni, ale aj na iných úrovniach, kde je politika prijímaná 
a vykonávaná. Pre meranie úrovne inštitucionálnych zmien je dôležité pozrieť sa na účastníkov 
procesu politiky a úlohu, ktorú hrajú. Čo sa týka politiky súdržnosti, počet účastníkov sa rozšíril, 
ich úlohy sa zmenili, a vplyv politiky zvýšil. Preto už nie je možné pozrieť sa iba na niektoré 
subjekty v jednom časovom okamihu. Miesto toho musíme byť schopní hodnotiť celý proces 
politiky a analyzovať úlohu všetkých príslušných subjektov v priebehu času, pochopenia celkových 
výsledkov politiky a zmien pri posune z jedného cyklu plánovania do druhého.  

Obrázok 1 ukazuje vzťahy a interakcie medzi týmito troma konceptmi. Súdržnosť je 
konečný politický cieľ, ktorý je dosiahnutý prostredníctvom procesu sociálno-ekonomickej 
konvergencie a budovania inštitúcií na európskej úrovni. Súdržnosť, bez konvergencie zostáva 
abstraktnou politickou koncepciou, ktorá nie je dosiahnuteľná. V dlhodobom výhľade, súdržnosť je 
možná, keď politické subjekty sú schopné vytvoriť formálne inštitúcie a pravidlá, ktoré umožňujú 
urobiť potrebné rozhodnutia pre realizáciu súdržnosti. Sfunkčnenie pojmu "súdržnosť" do európskej 
politiky bolo navrhnuté na dosiahnutie konvergencie sociálno-ekonomického blahobytu, 
hospodárskeho rastu, investícií a vytvárania pracovných miest v najmenej rozvinutých regiónoch 
smerom k európskemu priemeru.  
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Obrázok 1 – Vzťahy medzi jednotlivými konceptmi kohézie. 

 

Zdroj: Leonardi, 2006 

 
1.2 História regionálnej (kohéznej) politiky 

1957  Signatárske krajiny Rímskej zmluvy v jej preambule konštatujú, že je potrebné 
„posilniť jednotu ekonomík a zaistiť ich harmonický rozvoj znižovaním existujúcich 
rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a zmierňovaním zaostalosti znevýhodnených 
regiónov“. 

1958  Založenie dvoch sektorových fondov: Európskeho sociálneho fondu (ESF) 
a Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF). 

1975  Vznik Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý slúži 
na prerozdeľovanie časti rozpočtových príspevkov členských štátov na rozvoj 
najchudobnejších regiónov. 

1986  Jednotný európsky akt vytvára podmienky pre reálnu politiku súdržnosti, ktorá má 
pomôcť krajinám južnej Európy a iným znevýhodneným regiónom pri vyrovnávaní 
sa s nárokmi jednotného trhu. 

1989-1993 Zasadanie Európskej Rady v Bruseli (február 1988) určuje zásadnú zmenu 
vo fungovaní fondov solidarity (dnes sa nazývajú „štrukturálne fondy“) a prideľuje 
im 68 miliárd ECU (v cenách z roku 1997). 

1992  V Zmluve o Európskej únii, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1993, je súdržnosť 
definovaná ako jeden z hlavných cieľov únie, spolu s hospodárskou a menovou 
úniou a jednotným trhom. Na základe zmluvy vzniká Kohézny fond určený 
na podporu projektov v oblasti životného prostredia a dopravy v najmenej 
prosperujúcich členských štátoch. 

Kohézia 

Konvergencia Integrácia 

Výstupy inštitucionálnej  

architektúry 

Ekonomická dimenzia 

Sociálna dimenzia  

Politická dimenzia 
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1994-1999 Zasadanie Európskej Rady v Edinburghu (december 1992) rozhodlo o pridelení 
takmer 200 miliárd ECU (v cenách z roku 1997) pre politiku súdržnosti, čo 
predstavuje jednu tretinu rozpočtu spoločenstva. Štrukturálne fondy sa rozšírili 
o Finančný nástroj na riadenie rybného hospodárstva (FIFG). Na zasadaní Európskej 
Rady v Berlíne (marec 1999) bola prijatá reforma štrukturálnych fondov a úprava 
fungovania Kohézneho fondu. V priebehu rokov 2000 - 2006 tieto fondy každý rok 
získajú viac ako 30 miliárd eur, čo predstavuje celkom 213 miliárd eur počas 
obdobia siedmich rokov. Na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja a ochranu 
životného prostredia v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy je 
určený Predvstupový nástroj štrukturálnej politiky (ISPA) a Špeciálny program 
pomoci pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SAPARD). Tieto sú doplnkom 
programu PHARE, ktorý funguje už od roku 1989. 

2000-2001 Zasadanie Európskej Rady v Lisabone (marec 2000) schvaľuje stratégiu 
zamestnanosti s cieľom premeniť úniu „do roku 2010 na najdynamickejšiu znalostnú 
ekonomiku s najvyššou schopnosťou konkurencie“. Samit v Gothenburgu (jún 2001) 
túto stratégiu dopĺňa o formuláciu trvalo udržateľného rozvoja. 

2002  Zasadanie Európskej Rady v Kodani (december 2002) prichádza s dohodou 
o podmienkach prijatia desiatich nových členských štátov do únie. 

2004   Dňa 18. februára Európska komisia predkladá svoj návrh reformy politiky súdržnosti 
pre obdobie 2007 - 2013: „Nové partnerstvo pre súdržnosť: konvergencia, 
konkurencieschopnosť a spolupráca“. Dňa 1. mája do Európskej únie vstupuje 
Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, 
Slovenská republika a Slovinsko. 

2007 Vstup Bulharska a Rumunska do EÚ. Ako plnohodnotní členovia EÚ majú právo 
na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. 

2010 Schválenie Stratégie 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast 
2013  Vstup Chorvátska do EÚ. Ako plnohodnotný člen EÚ má právo na čerpanie 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov. 
 
1.3 Princípy regionálnej politiky EÚ 

Regionálna politika EÚ pri financovaní jednotlivých projektov vychádza  zo siedmych 
základných princípov: 

• princíp koncentrácie 
o ide o koncentráciu úsilia, tj. prostriedky sú využívané iba k realizácii projektov 

podľa vopred stanovených cieľov, 
o prostriedky sú navyše cielené do regiónov s najväčšími problémami a sú prideľované 

na projekty maximálne pomáhajúce riešiť tieto problémy, 
• princíp partnerstva  

o na základe tohto princípu dochádza k nadviazaniu veľmi úzkej spolupráce medzi 
orgánmi na všetkých úrovniach (t.j. medzi Európskou komisiou, orgánmi 
na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, jednotlivými podnikmi  a osobami), ktoré 
spoločne rozhodujú  o alokácii finančných prostriedkov z fondov, 
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o tento princíp je realizovaný tak na úrovni vertikálnej (Európska komisia, štát, 
región), ako aj na úrovni horizontálnej (partnerstvo v rámci členského štátu alebo 
regiónu), 

• princíp programovania 
o prostriedky fondov sú programovo vkladané do viacročných a viacodborových 

programov, ktorých vypracovaním sú poverené vlády jednotlivých členských štátov, 
o pri udeľovaní prostriedkov je dôraz kladený na čo možno najkomplexnejší prístup 

k riešeniu problémového regiónu, 
• princíp adicionality (doplnkovosti) 

o prostriedky fondov majú iba doplňovať investície vkladané jednotlivými členskými 
štátmi, t.j. nesmie dochádzať k znižovaniu investičných výdavkov zo štátneho 
rozpočtu členského štátu do určených problémových oblastí, 

o verejné výdavky by pritom mali vykazovať mierne rastúcu tendenciu, musí byť 
zabránené ich poklesu v nadväznosti na získanie prostriedkov z fondov, 

• princíp monitorovania a vyhodnocovania 
o pred schválením konkrétneho projektu musia byť podrobne vyhodnotené jeho 

dôsledky, veľký dôraz sa kladie tiež na priebežné monitorovanie realizácie 
a následné zhodnotenie skutočných prínosov projektu, 

• princíp solidarity 
o prelína sa s celkovou koncepciou regionálnej politiky (politikou súdržnosti), 
o zahŕňa zásadu spoločnej podpory vyspelejších krajín v prospech financovania 

zvyšovania životnej úrovne a ekonomického rozvoja krajín menej vyspelých 
prostredníctvom spoločného rozpočtu Európskej únie, 

• princíp subsidiarity 
o je základným princípom, na ktorom je založená celá európska integrácia, 
o znamená nutnosť realizovať jednotlivé akcie na čo najnižšej možnej úrovni 

rozhodovania, ak je možné túto realizáciu zaistiť, 
o v rámci regionálnej politiky je tento princíp uplatňovaný pri výbere projektov 

k realizácii a ich následnej kontrole príslušnými národnými orgánmi. 
 
1.4 Realizácia regionálnej politiky v rokoch 1975-1988 

Všeobecný cieľ stanovený v Rímskej zmluve, a to harmonický rozvoj v rámci Spoločenstva, 
z dvoch dôvodov neobsahoval politické nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. V prvom rade 
regionálne rozvojové politiky neboli zodpovednosťou Spoločenstva, ale členských štátov. Po druhé, 
ekonomický predpoklad bol, že vytvorenie veľkého spoločného trhu by malo odstrániť regionálne 
rozdiely v úrovni rastu a blahobytu. V Zmluve sa výslovne uvádza, že urýchľovanie hospodárskeho 
rastu by malo  podporovať vyvážený rozvoj prostredníctvom "vytvorenia spoločného trhu 
a postupnou aproximáciou hospodárskych politík členských štátov "(čl. 2). 

Dominantné ekonomické myslenie v danej dobe vylučovalo akékoľvek návrhy, že EHS by 
malo vykonávať aktívne zásahy vývoja politiky a namiesto toho tvrdilo, že regionálne rozdiely by 
sa mali prekonať prostredníctvom rastu vytvoreného fungovaním spoločného trhu. V súlade s týmto 
pohľadom sa favorizoval "vertikálny/odvetvový" prístup k formulovaniu politík Spoločenstva, skôr 
ako "horizontálny/územný", ktorý sa zameriava na jednotlivé regióny a oblasti. 
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Desať rokov po založení Spoločenstva sa začalo prejavovať, že predpoklad, na ktorom bola 
založená zmluva bol zlý: sektorové politiky prijaté Spoločenstvom na podporu 
rozvoja zďaleka neboli neutrálne voči vývoju regionálnych rozdielov, čo malo za následok 
nepriaznivé výsledky najslabších regiónov. Napríklad, bolo všeobecne známe, že v minulosti 
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) viedla k zvýšeniu regionálnych disparít tým, že z jej 
hlavného nástroja - záručnej sekcie EPUZF vytvorenej v roku 1964 ťažili predovšetkým 
najproduktívnejšie oblasti schopné udržiavania intenzívnej formy poľnohospodárskej výroby, ktorá 
bola bežnejšia v centrálnej a severnej časti Spoločenstva. Aj Európsky sociálny fond, pri 
presadzovaní politiky voľného pohybu pracovníkov z oblastí s vysokou mierou nezamestnanosti 
do oblastí s nízkou nezamestnanosťou, nepodporoval rozvoj menej rozvinutých regiónov. Namiesto 
toho to viedlo k podpore viac kvalifikovaných pracovníkov prejsť od oblastí s nízkym platom 
s vysokou mierou nezamestnanosti do rozvinutejších oblastí ponúkajúcich príležitostí pre 
zamestnanie a lepšie platy. Týmto spôsobom, nebolo nevyhnutné pre firmy presťahovať 
sa do chudobnejších oblastí, keďže pracovníci mali motiváciu presunúť sa do viac prosperujúcej 
oblasti. Koncom prvého desaťročia, s príchodom colnej únie už nebolo politicky možné ignorovať 
negatívne dôsledky spôsobené nedostatkom územných špecifík v politikách Spoločenstva. Prvý 
krok, ktorý bol urobený s cieľom podporovať národné programy regionálneho rozvoja bolo 
založenie Európskej investičnej banky (EIB) v roku 1958 – jediná inštitúcia založená Rímskou 
zmluvou s konkrétnym cieľom prispieť k vyváženému a stabilnému rastu v znevýhodnených 
regiónoch prostredníctvom poskytovania pôžičiek s nízkymi úrokmi infraštruktúry a investičných 
projektov podľa návrhu národných vlád a súkromných finančných inštitúcií. 

EIB obmedzila financovanie projektov infraštruktúry na oblasť telekomunikácií, vody 
a energetických projektov, ako aj pomôcť priemyslu, poľnohospodárstvu a sektoru služieb 
vykonávať produktívne investície. Vylúčená bola možnosť podpory investícií do vzdelávania 
a zdravotníctva – napr. pôžičky pre výstavbu škôl a nemocníc. Podľa pravidiel EIB nepokrýva viac 
ako 50% z ceny plánovanej investície. Počas prvých dvadsiatich rokov, v rokoch 1958 až 1977, EIB 
zamerala 65% svojich úverov na regionálne rozvojové projekty, a dve tretiny z nich tvorili úvery 
alokované v menej rozvinutých oblastiach spoločenstva. V roku 1978 EHS rozšíril svoje pole 
pôsobnosti v oblasti rozvojovej politiky vytvorením nového nástroja Spoločenstva (NCI) pre malé 
a stredné podniky, ktorý je významným zdrojom kapitálu pre financovanie zvýšenia výrobnej 
kapacity, rovnako ako aj rozvoj trhov a technologického know-how. V oblasti sociálnej politiky, 
Európsky sociálny fond začal zavádzať regionálne zamerané opatrenia v rámci svojej činnosti. 
V roku 1977 revízia ESF zahrnula do svojich programových priorít rozvoj projektov v regiónoch 
postihnutých vážnymi problémami s dlhodobou nezamestnanosťou. Geografická koncentrácia 
prostriedkov ESF bola ďalej zdôraznená v rámci revízie politiky v roku 1983 (predstavuje asi 40% 
jej alokácie) a po roku 1986 v nadväznosti na pristúpenie Španielska a Portugalska, kedy 
sa alokácia ESF pre znevýhodnené regióny zvýšila na 44,5%. Označenie znevýhodnených regiónov 
sa týkalo celého Írska, Grécka a Portugalska, k už zaradenému Severnému Írsku, francúzskych 
zámorských oblastí, talianskeho Mezzogiorna a časti Španielska. V roku 1975 už ďalej nemohlo 
byť odkladané vytvorenie osobitného fondu pre regionálny rozvoj na financovanie rôznych 
rozvojových projektov, a to aj napriek tomu, že v Rímskej zmluve sa to nepredpokladalo. Jedným 
z dôvodov pre vytvorenie Európskeho fondu pre regionálny rozvoj bolo rozšírenie Spoločenstva 
v roku 1972 o Dánsko, Veľkú Britániu a Írsku republiku. Tieto krajiny sa významným spôsobom 
pričinili o vytvorenie spoločného nástroja, ktorý bol poverený úlohou harmonizovať úroveň 
rozvoja. Ale vznik fondu pre regionálny rozvoj bol taktiež pevne zakorenený v predstave, že úloha 
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regionálneho rozvoja je naďalej prevažne národná, a nie v záujme Spoločenstva. Zásady, ktorými 
sa riadila činnosť fondu pre regionálny rozvoj počas prvých štyroch rokov v procese rozhodovania 
a realizácie bola výhradne v kompetencii národných orgánov. Priestor Spoločenstva bol iba zúžený 
na úlohu poskytovania dodatočných finančných zdrojov členských štátov za výkon regionálnych 
rozvojových politík. V roku 1979 v správe Európskeho parlamentu o riadení EFRR sa prišlo 
k záveru, že jeho pôsobenie bolo "sprisahaním ticha" na strane Komisie a členských štátov, 
vzhľadom na nedostatok transparentnosti pri účele a využití regionálnych fondov.  Pravdivosť tejto 
kritiky bola z veľkej časti zdieľaná názorom členských štátov, že fond pre regionálny rozvoj nie je 
nástroj pre regionálny miestny rozvoj, ale cesta úhrady národných vlád za to, čo už robia v prospech 
regionálneho rozvoja. Tabuľka 2 uvádza dohodnutú kvótu finančných prostriedkov z EFRR, ktorú 
členské štáty prijali v období 1975-1984. Celková tendencia vyjednávania bola založená 
na rozdelení finančných prostriedkov medzi všetkými členskými štátmi bez ohľadu na problémy ich 
menej rozvinutých oblastí. Avšak, najväčšia zmena v prideľovaní prostriedkov z EFRR sa konala 
pri pristúpení Grécka do Spoločenstva. V rokoch 1981 a 1984 Grécku bolo pridelených 13% 
výdavkov EFRR, a ako výsledok tejto alokácie došlo k zníženiu zdrojov pre Taliansko z jeho 
počiatočnej úrovni 40% na 35%. Podobné škrty boli vykonané pri rozdelení zdrojov pre VB. 
Francúzsko a Nemecko tiež utrpeli znižovaním ich percentuálnej alokácie, zatiaľ čo päť ďalších 
členských štátov bolo schopné udržať ich predchádzajúcu úroveň.  
 

Tabuľka 2 – Alokácia z EFRR krajinám EHS-10, 1975-1984 (% z celkovej alokácie) 

Členský štát 1975-77 1978-80 1981-84 

Taliansko 40 39.4 35.5 

VB 28                             27 23.8 

Francúzsko 15 16.9 13.6 

Grécko   13 
Nemecko 6.4 6 4.6 

Írsko 6 6.4 5.9 

Holandsko 1.7  1.6 1.3 

Belgicko 1.5 1.4 1.1 

Dánsko 1.3 1.2 1.1 

Luxembursko 0.1 0.1 0.1 
Zdroj: Eurostat, 2017 
 

Kým podiel alokácie sa výrazne zmenil až po roku 1981, veľkosť rozpočtu sa zmenila už 
po roku 1975. Takmer každý rok po r. 1975 sa dramaticky zvýšil prídel finančných prostriedkov 
z EFRR. Údaje v tabuľke 2 ukazujú, že počiatočná alokácia vo výške 257,6 milióna ECU pre EFRR 
sa 10-násobne zvýšila za viac ako desať rokov, a predtým, než Spoločenstvo začalo realizovať 
svoju kohéznu politiku v roku 1989, dosiahla alokácia EFRR 3,3 miliardy ECU, čo predstavovalo 
takmer 10% ročného rozpočtu ES.  
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Tabuľka 3 – Alokácia z EFRR v rokoch 1975-1987 (MECU v súčasných cenách) 

Rok ECU Ročný nárast % z rozpočtu 
EHS 1975 257.6 - 4.8 

1976 394.3 +53.1 5.6 
1977 378.5 -4.1 4.9 
1978 581.0 +53.5 4.6 
1979 945.0 +62.7 6.1 
1980 1165.0 +23.3 6.7 
1981 1540.0 +32.2 7.3 
1982 1759.5 +14.3 7.6 
1983 2010.0 +14.2 7.6 
1984 2140.0 +6.5 7.6 
1985 2289.0 +7.0 7.3 
1986 3098.0 +35.3 8.6 
1987 3311.0    +6.9 9.1 

Zdroj: Európska Komisia, 1988 
 

Rastúci význam alokácie z EFRR v rokoch 1975 a 1985 kládol tlak na Spoločenstvo, aby 
začalo racionalizovať výdavky a ich koordináciu s ostatnými investíciami EHS. V roku 1979 bola 
vykonaná reforma EFRR, ktorá upravila operačné postupy fondu. V podstate však ešte neexistoval 
žiadny právny základ pre Komisiu, aby prevzala vedúcu úlohu pri plánovaní, riadení a hodnotení 
vplyvu týchto výdavkov. Potreba zvýšenia adresnosti výdavkov a hodnotenia výsledkov projektov 
financovaných zo Spoločenstva vyústila do ďalšej fázy reformy Európskeho EFRR. Tieto diskusie 
sa začali v roku 1981 a boli dokončené až v roku 1988, kedy bol posledný prijatý návrh pre nové 
nariadenie o EFRR. V roku 1981 Komisia predložila Rade návrh na radikálnu reformu EFRR. 
Na základe svojej štúdie o zväčšovaní regionálnych rozdielov Komisia predstavila Rade dve nové 
myšlienky, a to cielenie 80% zdrojov z EFRR pre tzv. "prioritné oblasti", ktoré boli označené 
na základe kritéria sociálno-ekonomického indexu potrieb pripraveného Komisiou a prijatie 
integrovaných programov pri plánovaní a realizácii rozvojových politík. Návrh nielenže znamenal 
vytváranie dôveryhodných niekoľkoročných programov zo strany členských štátov, vrátane 
kvantifikácie cieľov a určenie rozpočtovej zodpovednosti, ale aj zmeny vo vzťahoch medzi 
inštitúciami ES a členskými štátmi, ktoré umožňujú väčšiu účasť Spoločenstva, ako aj účasť 
na strane nadnárodných inštitúcií. Tento návrh sa ukázal byť príliš radikálny pre Radu, aby ho 
prijala. V dôsledku toho Rada upravila návrh Komisie v roku 1984 prostredníctvom nariadenia 
1787. Zatiaľ čo nariadenie prijalo myšlienku viacročného plánovania na národnej úrovni aj 
na úrovni Spoločenstva s konkrétnou úlohou zo strany regiónov pri formulovaní regionálnej 
politiky, explicitne neponechalo kritérium cielenia prostriedkov na základe objektívnych kritérií 
formulovaných Komisiou. Preto v roku 1984 členské štáty stiahli záväzok k územnej koncentrácii 
na investície, a namiesto toho mali ďalej voľnú ruku pri rozhodovaní, kde by sa investície mali 
uskutočniť.  
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1.5 Realizácia regionálnej politiky po roku 1989 

Europeanizácia kohéznej politiky po roku 1989 
Europeanizácia regionálnej a miestnej politiky je založená na transfere právnej (pravidlá a predpisy) 
a finančnej (definícia rozpočtu) zodpovednosti za politiku z národnej na európsku úroveň. 
Radaelli (2003) definuje europeanizáciu ako "proces tvorby, rozširovania a inštitucionalizácie 
formálnych a neformálnych pravidiel, procedúr, politických paradigiem, štýlov a noriem, ktoré sú 
najprv definované a konsolidované v procese politiky EÚ a následne včlenené do národných 
politických štruktúr a verejných politík. Definícia Radaelliho naznačuje, že najprv musí byť politika 
formulovaná na európskej úrovni, so všetkými príslušnými nástrojmi, a potom posunutá na národnú 
úroveň pre jej absorpciu a začlenenie.  
Až doteraz sa veľmi málo pozornosti venovalo v literatúre dvojakej stránke verejnej politiky to 
rozlišovaním medzi tvorbou politiky a jej implementáciou. Len zriedka sa diskutuje, a existujú 
značné medzery v pochopení toho, ako je politika tvorená na prvom mieste a ako je potom riadená 
vo veľkých a malých štátoch, alebo v centralizovaných resp. decentralizovaných politických 
štruktúrach.   
Ďalším zaujímavým aspektom kohéznej politiky je to, že sa "nehodí" do všetkých vnútroštátnych 
modelov alebo skúseností, pretože skôr predstavuje doplnenie vnútroštátnej regionálnej politiky, 
než jej nahradenie. Formulácia štruktúry a obsahu politiky súdržnosti bola „produktom“ vstupov 
z Európskeho spoločenstva, národných vlád, regionálnych subjektov a akademických expertov, 
ktorí sa dohodli v polovici 80-tych rokov na poskytnutí praktickej odpovede na predpokladaný 
negatívny vplyv, ktorý predstavovalo vytvorenie jednotného trhu s očakávaním vzniku menej 
rozvinutých oblastí. 

1.6 Programové obdobia pre kohéznu politiku: 

1. programové obdobie (1989-1993) 
Rok 1989 predstavuje radikálnu zmenu v programovaní a realizácii regionálnej politiky. 

Politika je smerovaná k posilneniu sociálno-ekonomickej kohézie tak, ako je stanovené 
v Jednotnom európskom akte (JEA). V článku 130a je formulovaný cieľ kohéznej politiky, a to 
„znížiť disparity medzi rôznymi regiónmi a zaostalosť znevýhodnených oblastí“.  

Cieľom JEA bolo uviesť Spoločenstvo do súladu s potrebami 90. rokov a pretvoriť ho 
na jedinú obrovskú ekonomickú jednotku – zo spoločného trhu vytvoriť skutočne jednotný 
vnútorný trh bez hraníc umožňujúci na území všetkých krajín ES voľný pohyb tovarov, služieb, 
kapitálu a osôb (štyri základné slobody). Projekt tvorby jednotného vnútorného trhu bol časovo 
rozvrhnutý do konca roku 1992. 

Reforma z roku 1988 zaviedla množstvo zásad pre kohéznu politiku a jej nástroje, ktoré 
odvtedy zostali „mode d'emploi“ politiky. Týmito zásadami sú:  

• koncentrácia na obmedzený počet cieľov so zameraním na najmenej rozvinuté regióny,  
• integrované plánovanie - viacročné programovanie založené na analýze, strategickom 

plánovaní a hodnotení, 
• adicionalita zaisťujúca, aby fondy EÚ nenahrádzali výdavky členských štátov, 
• partnerstvo pri navrhovaní a vykonávaní programov zahŕňajúcich národných, nadnárodných 

a únijných aktérov, vrátane sociálnych partnerov a mimovládnych organizácii, zaisťujúce 
identifikovanie a transparentnosť intervencií, 

• geografická orientácia zdrojov, 
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• obrovský nárast vo finančnej alokácii fondov, 
• empirické zhodnotenie požiadaviek na národnej úrovni. 

 
V roku 1988 bolo dohodnutých päť prioritných cieľov politiky:  
Cieľ 1: podpora rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia regiónov, ktorých rozvoj zaostáva.   
Cieľ 2: konverzia regiónov vážne postihnutých priemyselným úpadkom. 
Cieľ 3: boj proti dlhodobej nezamestnanosti. 
Cieľ 4: uľahčenie pracovnej integrácie mladých ľudí.  
Cieľ 5: (a) zrýchlenie prispôsobenia poľnohospodárskych štruktúr a  

(b) podpora rozvoja vidieckych oblastí. 
 

Alokácia finančných prostriedkov pre jednotlivé ciele podľa členských štátov EÚ je uvedená 
v tabuľke 4. 
 

Tabuľka 4 – Alokácia finančných zdrojov pre realizáciu kohéznej politiky v programovom 
období 1989-1993 (v mil. ECU) 

Členský štát Cieľ 1 Cieľ 2 Cieľ 
3+4 

Cieľ 5a 
(poľn.) 

Cieľ 5a 
(rybolov) 

Cieľ 
5b IMP IS Kohézny 

fond Spolu Percento 

Belgicko  214 344 134 15 33  124  864 1.20% 
Dánsko  25 171 91 94 21  28  430 0.60% 
Nemecko 2955 581 1054 878 36 511  416  6431 9.00% 
Grécko 7528      648 705 280 9161 12.80% 
Španielsko 10171 1505 837 229 92 265  1128 859 15086 21.20% 
Francúzsko 957 1225 1442 1274 135 874 462 573  6942 4.70% 
Írsko 4460       297 144 4901 4.90% 
Taliansko 8504 387 903 493 106 360 452 667  11872 16.70% 
Luxembursko  12 11 29  3  22  77 0.10% 

Holandsko  165 405 79 43 33  89  814 1.10% 
Portugalsko 8451       725 285 9461 13.20% 
Veľká 
Británia 793 2015 1502 316 58 132  513  5329 7.50% 

Spolu 43819 6129 6669 3523 579 2232 1562 5287 1568 71368  

Percento 61.50% 8.60% 9.30% 4.90% 0.80% 3.10% 2.20% 7.40% 2.20% 100.00% 100.00% 

Zdroj: Európska Komisia, 1997  
 

Výdavky v rámci kohéznej politiky sú tvorené príspevkami zo štrukturálnych fondov (ESF, 
EFRR, EAGGF, KF), prostriedkami národného spolufinancovania, súvisiacimi súkromnými 
výdavkami, pôžičkami Európskej investičnej banky. Miera spolufinancovania z jednotlivých 
zdrojov je uvedená v tabuľke 5. 
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Tabuľka 5 – Miera spolufinancovania kohéznej politiky z jednotlivých zdrojov 
v programovom období 1989-1994 (v mil. ECU) 

Členské štáty Štrukturálne 
fondy 

Národný 
príspevok 

Súkromný 
príspevok 

Pôžičky 
EIB Spolu Vplyv 

na HDP 
Belgicko 864 1042 519 245 2670 0.33% 
Dánsko 430 519 419 1120 2488 0.47% 
Nemecko 6431 9593 8457 3137 27618 0.58% 
Grécko 9161 5164 1124 1463 16912 4.89% 
Španielsko 15086 11317 5275 10510 42188 2.09% 
Francúzsko 6942 9750 3887 4424 25003 0.51% 
Írsko 4901 3216 2944 1333 12394 6.27% 
Taliansko 11872 11310 4243 10283 37708 0.87% 
Luxembursko 77 116 12 24 229 0.50% 
Holandsko 814 1205 424 142 2585 0.22% 
Portugalsko 9461 5415 4071 5123 24070 7.81% 
Spojené 
kráľovstvo 5329 6108 1858 4157 17452 0.44% 

Spolu 71368 64755 33233 41961 211317   
Zdroj: Európska Komisia, 1997 
 
2. programové obdobie (1994-1999) 

Druhý cyklus potvrdil základné zásady zavedené v rámci reformy z roku 1988. V roku 1993 
došlo k otvoreniu regionálnej rozvojovej politiky do súkromného sektora a rozšíreniu princípu 
partnerstva s organizovaním sociálno-ekonomických záujmov. Reforma taktiež priniesla zmeny 
v rámci cieľov 3 a 4, dôraz sa kladie na opätovné zaradenie pracovníkov na trh, nie na riešenie 
problémov dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom podpory v nezamestnanosti.  

Najvýznamnejšou zmenou, ktorá bola zavedená je zdvojnásobenie prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov, ktorá priniesla  celkom 162.129 mil. ECU pre pôvodných 12 členských 
štátov. V roku 1995 boli zo štrukturálnych fondov pridelené navyše prostriedky pre tri nové členské 
štáty: Rakúsko (1578 mil. ECU), Fínsko (1652 mil. ECU) a Švédsko (1383 mil. ECU). Zároveň 
došlo k štvornásobnému nárastu súkromného spolufinancovania projektov oproti prvému 
programovému obdobiu. Kým v prvom období súkromné investície tvorili polovicu z národných 
vládnych príspevkov, v tomto období sa príspevok takmer rovnal výške príspevku z vládnych 
zdrojov. Úloha súkromného sektora sa podstatne zvýšila v Taliansku, Grécku, Španielsku, 
Portugalsku a Írsku. Na rozdiel od súkromných zdrojov, EIB prispela omnoho menej v druhom 
programovom období v porovnaní s prvým obdobím. Tento pokles bol predovšetkým zaznamenaný 
v Taliansku a vo Francúzsku, zatiaľ čo sa stali Nemecko a Veľká Británia hlavným príjemcom 
úverov od EIB. Ďalšou zásadnou zmenou bolo vytvorenie kohézneho fondu (v roku 1993). Nový 
fond bol obmedzený do krajín (Grécko, Írsko, Portugalsko a Španielsko), ktoré už boli hlavnými 
príjemcami prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ale ktorých celkový národný hrubý domáci 
produkt bol nižší ako 90% priemeru EÚ. Na rozdiel od štrukturálnych fondov, prostriedky 
z Kohézneho fondu neboli rozdelené na regionálnej báze. Boli pridelené na projekty infraštruktúry 
(50% z rozpočtových prostriedkov) a 50% pre oblasť životného prostredia.  
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Reforma z roku 1993 ponechala ciele obdobia 1989 – 1993 viac-menej nezmenené: 
Cieľ 1: podpora rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia regiónov, ktorých rozvoj zaostáva. 
Cieľ 2: konverzia regiónov alebo častí regiónov vážne postihnutých priemyselným úpadkom. 
Cieľ 3: boj proti dlhodobej nezamestnanosti a uľahčenie integrácie do pracovného života mladých 
ľudí a osôb vystavených vylúčeniu z pracovného trhu, podpora rovnakých pracovných príležitostí 
pre mužov i ženy. 
Cieľ 4: uľahčenie adaptácie pracovníkov na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch. 
Cieľ 5: podpora rozvoja vidieka pomocou (a) zrýchlenia prispôsobenia poľnohospodárskych 
štruktúr v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a podpory modernizácie 
a štrukturálneho prispôsobenia odvetvia rybného hospodárstva; (b) podpory rozvoja 
a štrukturálneho prispôsobenia vidieckych oblastí. 
Cieľ 6: rozvoj a štrukturálne prispôsobenie regiónov s mimoriadne nízkou hustotou obyvateľstva 
(k 1. januáru 1995). 
 

Alokácia finančných prostriedkov pre jednotlivé ciele podľa členských štátov EÚ je uvedená 
v tabuľke 6. 
 

Tabuľka 6 – Alokácia finančných zdrojov pre realizáciu kohéznej politiky v programovom 
období 1994-1999 (v mil. ECU) 

Členský štát Cieľ 1 Cieľ 2 
Cieľ 
3+4 

Cieľ 
5a 

(poľn.) 

Cieľ 5a 
(rybolov) 

Cieľ 
5b 

Iniciatívy 
spoločenstva 

Kohézny 
fond Spolu Percento 

Belgicko 730 341 465 170 25 77 288  2096 1.30% 
Dánsko  119 301 127 140 54 103  844 0.50% 
Nemecko 13640 1566 1941 1070 75 1227 2212  21731 13.40% 
Grécko 13980      1154 2602 17736 10.90% 
Španielsko 26300 2415 1843 326 120 664 2782 7950 42400 26.20% 
Francúzsko 2190 3769 3203 1746 190 2236 1605  14939 9.20% 
Írsko 5620      482 1301 7403 4.60% 
Taliansko 14860 1462 1715 681 134 901 1898   13.30% 
Luxembursko  15 22 39 1 6 20  103  
Holandsko 150 650 1079 118 47 150 422  2616 1.60% 
Portugalsko 13980      1048 2601 17629 10.90% 
Veľká 
Británia 2360 4580 3377 186 89 817 1572  12981 8.00% 

Spolu 93080 14917 13946 4463 821 6132 13586 14454 162129  
Percento 57.90% 9.20% 8.60% 2.70% 0.50% 3.80% 8.40% 8.90% 100% 100.00% 
Zdroj: Európska Komisia, 1997 
 

Výdavky v rámci kohéznej politiky sú tvorené príspevkami zo štrukturálnych fondov (ESF, 
EFRR, KF), prostriedkami národného spolufinancovania, súvisiacimi súkromnými výdavkami, 
pôžičkami Európskej investičnej banky. Miera spolufinancovania z jednotlivých zdrojov je uvedená 
v tabuľke 7. 
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Tabuľka 7 – Miera spolufinancovania kohéznej politiky z jednotlivých zdrojov 
v programovom období 1994-1999 (v mil. ECU) 

Členský štát 
Spolu 

štrukturálne 
fondy 

Národné 
spolufinancovanie 

Súkromný 
príspevok 

Pôžičky 
EIB Spolu 

Podiel 
na HD

P 
Belgicko 2096 2802 1634 239 6771 0.71% 
Dánsko 844 928 783  2555 0.45% 
Nemecko 21731 20906 41091 5400 89128 1.21% 
Grécko 17736 8065 8958 2368 37127 9.05% 
Španielsko 42400 21504 18576 9000 91480 4.14% 
Francúzsko 14939 19282 8420 150 42791 0.76% 
Írsko 7403 3101 2573 1800 14877 5.96% 
Taliansko 21651 19240 17442 1732 60065 1.76% 
Luxemburs
ko 103 198 41  342 0.55% 

Holandsko 2616 4919 1451 80 9066 0.62% 
Portugalsko 17629 7005 6897 6100 37631 8.67% 
Veľká 
Británia 12981 12031 3661 550 29223 0.63% 

Spolu 162129 119981 111527 27419 421056  
Zdroj: Európska Komisia, 1997 
 
3. programové obdobie (2000-2006) 

Tretie obdobie kohéznej politiky bolo ovládané dvoma faktormi, ktoré sa nevyskytovali 
v predchádzajúcich dvoch obdobiach. Prvým bolo vytvorenie Európskej menovej únie k 1. januáru 
1999, ktorá zdôraznila integrovaný charakter regionálnych a národných trhov v rámci Európskej 
únie, a druhým rozšírenie Európskej Únie smerom na východ. Týmto prišlo k vyčleneniu určitých 
finančných prostriedkov pre predvstupové fondy v kandidátskych krajinách, ako aj pre čerpanie 
pomoci po vstupe do EÚ v roku 2004. Pri zlúčení predchádzajúcich Cieľov 2 a 5, ako aj 3 a 4, 
reforma z roku 1999 znížila počet cieľov štrukturálnych fondov zo šiestich na tri a počet iniciatív 
Spoločenstva z 13 na štyri. Tri zostávajúce ciele boli: 
Cieľ 1: podpora rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia regiónov, ktorých rozvoj zaostáva. 
Cieľ 2: podpora ekonomickej a sociálnej konverzie oblastí, ktoré čelia štrukturálnym ťažkostiam. 
Cieľ 3: podpora adaptácie a modernizácie politík a systémov vzdelávania, odbornej prípravy 
a zamestnanosti. 
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Tabuľka 8 – Alokácia finančných zdrojov pre realizáciu kohéznej politiky v programovacom 
období 2000-2006 (v mil. Euro) 

Členský štát Cieľ 1 

Phasing 
out 

regióny 
Cieľ 1 

Cieľ 2 

Phasing 
out 

regióny 
Cieľ 
2+5b 

Cieľ 3 
Rybolov 

mimo 
Cieľ 1 

IS 
Kohézny 

fond Spolu Percento 

Belgicko 0 625 368 65 737 34 209  2038 9.60% 
Dánsko 0 0 156 27 365 197 80  825 0.30% 
Nemecko 19229 729 2984 526 4581 107 1608  29764 14.04% 
Grécko 20961 0 0 0 0 0 862 3060 24883 11.74% 
Španielsko 37744 352 2553 98 2140 200 1958 11160 56205 26.53% 
Francúzsko 3254 551 5437 613 4540 225 1046  15666 7.39% 
Írsko 1315 1773 0 0 0 0 166 720 3974 1.87% 
Taliansko 21935 187 2145 377 3744 96 1172  29656 13.99% 
Luxembursko 0 0 34 6 38 0 13  91 0.04% 
Holandsko 0 123 676 119 1686 31 651  3286 1.55% 
Rakúsko 261 0 578 102 528 4 358  1831 0.86% 
Portugalsko 16124 2905 0 0 0 0 671 3060 22760 10.74% 
Fínsko 913 0 459 30 403 31 254  2090 0.98% 
Švédsko 722 0 354 52 720 60 278  2186 1.03% 
Veľká 
Británia 

5085 1166 3989 706 4568 121 961  16596 7.83% 

Rezerva       155  155 0.07% 
Spolu 127543 8411 19733 2721 24050 1106 10442 18000 211851  
Percento 60.20% 3.97% 9.31% 1.28% 11.35% 0.52% 4.92% 8.50% 100% 100.00% 

Zdroj: Inforegio, 1999 
 
4. programové obdobie (2007-2013) 

Najvýraznejšou zmenou v programovom období 2007-2013 je zníženie  počtu finančných 
nástrojov kohéznej politiky zo šiestich na 3 nástroje. Poľnohospodárske fondy boli vyčlenené 
z intervencií kohéznej politiky. Zároveň došlo k integrácii pôsobnosti iniciatív spoločenstva 
URBAN a  EQUAL,  ako i inovačných akcií do priorít operačných programov členských štátov 
alebo regiónov. Financovanie operačných programov je zabezpečené jediným fondom (EFFR alebo 
ESF), s výnimkou programov „infraštruktúry”, kde EFFR a Kohézny fond zasahujú spoločne. Pre 
Kohézny fond bolo zavedené viacročné plánovanie a rovnaké predpisy ako pre štrukturálne fondy.  
Prioritné ciele sú definované nasledovne: 
Konvergencia: usiluje sa o zrýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov 
a regiónov, ktoré sú definované podľa HDP na hlavu menšom ako 75 % priemeru EÚ. 
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť: pokrýva všetky ostatné regióny EÚ 
s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a príťažlivosť regiónov, ako aj zamestnanosť. 
Európska územná spolupráca: založená na iniciatíve Interreg, podpora je dostupná pre 
cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj pre siete. 
 
Reforma kohéznej politiky v programovacom období 2007-2013 je uvedená v tabuľke 9. 
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Tabuľka 9 – Porovnanie kohéznej politiky v rokoch 2000-2006 a 2007-2013 

2000-2006 2007-2013 
Ciele Finančné nástroje Ciele Finančné nástroje 
Kohézny fond Kohézny fond 

Konvergencia 

EFRR 

Cieľ 1 

EFRR  
ESF 
EPUZF-Garancia 
a Orientácie 
FNRR 

 
ESF 

 
Kohézny fond 

Cieľ 2 
EFRR 
ESF 

Regionálna 
konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť 
•   regionálna úroveň 
•   národná úroveň: 

Európska stratégia 
zamestnanosti 

EFRR 
ESF 

Cieľ 3 ESF 

Interreg EFRR 
Európska 
územná 
spolupráca 

EFRR 
URBAN EFRR 
EQUAL ESF 
Leader+ EPUZF-Orientácie 
Rozvoj vidieka 
a reštrukturalizácia 
odvetvia rybolovu 
mimo Cieľa 1 

EPUZF-Garancia 
FNRR 

  

9 cieľov 6 nástrojov 3 ciele 3 nástroje 
Zdroj: Inforegio, 2004 
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2 ANALYTICKÝ A KONCEPČNÝ RÁMEC POLITIKY SÚDRŽNOSTI 

Politika súdržnosti patrí k najstarším politikám Európskej Únie. Jej počiatky siahajú do roku 
1957, kedy sa prvý krát začali spomínať rozdiely medzi regiónmi členských štátov Európskeho 
Spoločenstva. Prvý nástroj, ktorý sa zameriaval na riešenie sociálnych problémov bol Európsky 
Sociálny Fond, ktorý bol založený v roku 1958. V polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia ho 
doplnil Európsky Fond Regionálneho Rozvoja. V nasledujúcom období si európski predstavitelia 
uvedomili potrebu komplexnejšieho riešenia disparít medzi jednotlivými krajinami a ich regiónmi. 
V roku 1986 bol prijatý Jednotný Európsky Akt, ktorý predstavoval legislatívny základ pre 
vytvorenie Regionálnej politiky. Deväťdesiate roky možno považovať za prelomové pre kohéznu 
politiku, nakoľko v roku 1993 bol vytvorený samostatný kohézny fond, ktorého cieľom je 
znižovanie hospodársko-sociálnych disparít medzi krajinami a podpora udržateľného rozvoja 
prostredníctvom financovania projektov zameraných na zlepšenie infraštruktúry a stavu životného 
prostredia. V rámci životného prostredia má kohézny fond široký záber aktivít zameraných 
na energetiku a dopravu, podporu obnoviteľných zdrojov, rozvoj železničnej dopravy, podporu 
intermodality, posilnenie verejnej dopravy a pod. V období 1994 – 1999 došlo k zdvojnásobeniu 
rozpočtu kohéznej politiky a celkové zdroje predstavovali 1/3 celkového rozpočtu Spoločenstva. 
Tento rozpočet mal v každom programovom období rastúcu tendenciu. 

Kohézna politika predstavuje jednu z hlavných investičných politík EÚ, ktorej hlavným 
cieľom je podpora zamestnanosti, konkurencieschopnosti podnikateľov, ekonomický rast, 
udržateľný rozvoj a zvýšená kvalita života obyvateľov tak v mestských ako aj vidieckych 
oblastiach. Cieľom politiky súdržnosti je zníženie ekonomických, sociálnych a teritoriálnych 
rozdielov v členských krajinách EÚ. Podpora týchto oblastí vychádza z cieľov stratégie Európa 
2020, ktoré sú v porovnaní s predchádzajúcim obdobím značne ambiciózne. V oblasti trhu práce 
sa členské štáty dohodli, že všetky aktivity budú zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva na úroveň 75%. K naplneniu tohto cieľa smerujú aj aktivity 
zamerané na podporu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a zvýšenie úrovne investícií na vedu 
a výskum na 3% HDP ročne. Súčasťou stratégie je aj zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou 
aspoň o 20 miliónov obyvateľov. Okrem týchto sa opatrenia v rámci stratégie Európa 2020 
zameriavajú aj na zmenu klímy a rozvoj obnoviteľných zdrojov. 

V programovom období 2007 – 2013 dosiahla politika súdržnosti niekoľko úspechov tak 
v sociálnej ako aj rozvojovej sfére. V oblasti rastu a tvorby pracovných miest pomohli opatrenia 
kohéznej politiky k zvýšeniu príjmov obyvateľov v najchudobnejších regiónoch a vytvorilo 
sa takmer 600 000 nových pracovných miest, z čoho viac ako polovica v rámci podpory malých 
a stredných podnikov. V rámci priority Investície do ľudí, takmer 15 miliónov ľudí sa zúčastnilo 
projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a takmer 2,4 milióna rekvalifikačných 
kurzov si našlo zamestnanie do 6 mesiacov. V oblasti životného prostredia došlo k modernizácií 
vodných systémov, ktoré prispeli k lepšej životnej úrovni viac ako 3 miliónov obyvateľov EÚ. 
Prostriedky kohézneho fondu, ktoré sú určené pre dopravnú infraštruktúru pomohli k obnove, resp. 
výstavbe 1 200 km ciest a 1 500 km železničných koľajníc. 
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2.1 Tvorba rozpočtu politiky súdržnosti 

Rozpočet EÚ odráža špecifický charakter EÚ ako medzinárodnej organizácie, ktorá sa snaží 
o hlbšiu integráciu jej členských štátov. Rozpočet financuje výdavky spojené so zvýšením 
prosperity jednotlivých regiónov a zníženiu rozdielov medzi nimi.  

Výška rozpočtu je daná stropom vlastných zdrojov, ktorý bol pre rok 2014 stanovený 
na 1,23% HND EÚ v položkách na platby a 1,29% HND EÚ v položkách na záväzky. Tento strop 
musí byť potom rešpektovaný pri tvorbe viacročného finančného rámca, ktorý je prijímaný 
vo forme dohody medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou EU. Tento rámec 
sa od roku 1993 schvaľuje na sedemročné obdobie a jeho úlohou je eliminácia nedostatočného 
krytia plánovanými príjmami. Tento problém sa objavil v 80. rokoch, kedy sa prejavila finančne 
náročná povaha Spoločnej poľnohospodárskej politiky a rastúcim výdavkom štrukturálnych fondov.  

Rozpočet EÚ pre obdobie 2014 – 2020 bol stanovený vo výške 1 082 miliárd EUR, z čoho 
32,5% (351,8 miliárd EUR) je určených pre kohéznu politiku.  

Opatrenia kohéznej politiky sú financované z troch fondov. Najväčší balík finančnej pomoci 
je v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý zároveň predstavuje najviac 
financií z celkového rozpočtu EÚ. Výdavky z EFRR predstavujú 43% celkových výdavkov 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci kohéznej politiky je vymedzených 
takmer 197 miliárd EUR v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, takmer 84 miliárd EUR 
v rámci Európskeho sociálneho fondu a necelých 64 miliárd v rámci Kohézneho fondu (Obr.2). 
V prípade Slovenska predstavuje rozpočet na programové obdobie 2014 – 2020 objem vo výške: 

• 13,7 miliárd EUR zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, 
• 1,55 miliárd EUR z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka, a 
• 15,8 miliónov EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu. 
 

Obrázok 2 –  Európske štrukturálne a investičné fondy 

 
Zdroj: Európska komisia, 2017 

Európsky fond regionálneho rozvoja sa zameriava na posilnenie hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti medzi regiónmi prostredníctvom investícií do rastúcich sektorov za účelom zlepšenia 
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konkurencieschopnosti a tvorby nových pracovných miest. Súčasťou podpory je aj financovanie 
projektov cezhraničnej spolupráce.  

Európsky sociálny fond sa zameriava na investície do ľudských zdrojov s ohľadom 
na zlepšenie zamestnanosti a vzdelanosti pracovnej sily. Súčasťou sú aj projekty zamerané 
na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva ohrozených chudobou a sociálnou exklúziou.  

Kohézny fond sa zameriava na podporu investícií do zelenej ekonomiky a udržateľného 
rozvoja. Súčasne sa financujú opatrenia na zlepšenie spojenia členských štátov, ktorých úroveň 
HDP je menej ako 90% priemeru všetkých členských štátov.  

Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka sa zameriava na podporu vidieckych 
oblastí. Nepatrí medzi štrukturálne fondy, ale medzi „európske poľnohospodárske fondy“ spolu 
s Európskym poľnohospodárskym záručným fondom. V predchádzajúcom období sa vidiecke 
oblasti podporovali v rámci Programu rozvoja vidieka. V aktuálnom programovom období sú 
aktivity na rozvoj vidieka súčasťou Partnerskej dohody 2014 – 2020 a zastrešuje ich Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Za účelom získania podpory v rámci Kohéznej politiky je potrebná tvorba strategických 
dokumentov, Partnerských dohôd, medzi Európskou Komisiou, členskými štátmi a ich regiónmi. 
Spravovanie programov a výber projektov je v kompetencii národných riadiacich orgánov. 
V prípade, že výdavky projektu presahujú 50 miliónov EUR, je posudzovanie a schválenie projektu 
v kompetencii Európskej komisie.  

Kohézna politika má na programové obdobie 2014 – 2020 stanovených 11 tematických 
oblastí na podporu rastu. Zoznam tematických oblastí v rámci Kohéznej politiky je znázornený 
v obrázku 3. Finančnú pomoc z EFRR možno použiť na všetkých 11 oblastí, ale prioritne sa budú 
podporovať aktivity v rámci oblastí 1 – 4. Podobne aj pri podpore z ESF možno čerpať pomoc 
na projekty 1 – 4, ale prioritne sa budú podporovať aktivity v rámci oblastí 8 – 11. Kohézny fond je 
určený na podporu projektov v rámci oblastí 4 – 7 a 11. 

 
Obrázok 3 –  Tematické ciele kohéznej politiky na roky 2014 – 2020 

 
Zdroj: Európska komisia, 2014 
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Programy v období 2014 – 2020 na Slovensku 
Na Slovensku sa podporujú nasledovné operačné programy: 

Výskum a inovácie, ktorého cieľom je zvýšenie inovačných aktivít a konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä malých a stredných podnikov. Cieľom je zvýšenie ich pridanej hodnoty, 
stimulácia rastu a tvorby pracovných miest a zlepšenie výskumných a inovačných systémov. 
Celkový rozpočet tohto operačného programu je 3 707 210 256 EUR, z čoho príspevok EÚ 
predstavuje 2 266 776 537 EUR z EFRR. 

OP Kvalita životného prostredia sa zameriava na naplnenie cieľov stratégie Europa 2020 
v oblasti chytrého, udržateľného a inkluzívneho rastu vo všetkých regiónoch SR. Hlavným cieľom 
je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, ochrana životného 
prostredia, aktívna adaptácia klimatickým zmenám a podpora nízkouhlíkového hospodárstva 
s ohľadom na efektívne využívanie energie.  
Aktivity v oblasti životného prostredia sa zameriavajú na tri tematické ciele, ktorými sú: 

• Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (TO 4), 
• Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika (TO 5), a 
• Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov (To 6).  

 
Celkový rozpočet tohto operačného programu predstavuje 4 310 403 249 EUR, z čoho 

Európska Únia poskytne príspevok vo výške 1 861 112 261 EUR z Kohézneho fondu 
a 1 276 787 849 EUR z EFRR. 

Operačný program integrovaná infraštruktúra sa považuje za kľúčový pre národný rozvoj 
členských štátov. Jeho zameranie je podporu rozvoja a modernizácia vlakovej dopravnej 
infraštruktúry, cestnej infraštruktúry, podpora hromadnej dopravy vo veľkých mestách, podpora 
vodnej dopravy. Celkový rozpočet tohto OP je 4 666 641 621 EUR, z čoho príspevok z EÚ je 
2 307 139 166 EUR z Kohézneho fondu a 1 659 506 207 z EFRR. 
Operačný program Ľudské zdroje sa zameriava na investície do ľudského kapitálu a pomoc ľuďom 
pri vstupe na trh práce s ohľadom na ciele stratégie Europa 2020. Investície sa zameriavajú na tri 
základné oblasti to: 

• Boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, 
• Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, a 
• Marginalizované rómske komunity. 

 
Celkový rozpočet OP Ľudské zdroje predstavuje 2 628 533 420 EUR, z čoho príspevok 

v rámci štrukturálnych fondov je 1 766 970 537 EUR z Európskeho sociálneho fondu a 243 662 462 
EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Operačný program Technická pomoc sa zameriava na posilnenie administratívnej kapacity 
krajiny pri spravovaní, koordinovaní a dohľade využívania Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF). Hlavnými prioritami OP TP sú: 

• Manažment, kontrola a audit EŠIF, a 
• Systematická a technická pomoc. 

 
Celkový rozpočet OP Technická pomoc predstavuje 187 143 427 EUR, z čoho príspevok 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 159 071 912 EUR. 
Hlavným cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu je podpora kvality 

života a zabezpečenie udržateľnej ponuky verejných služieb. Aktivity IROP sú prosperujúce pre 
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vyrovnaný a udržateľný regionálny rozvoj ako aj ekonomickú, územnú a sociálnu súdržnosť 
regiónov SR. Medzi hlavné priority IROP možno zaradiť: 

• Bezpečná doprava s ohľadom na životné prostredie, 
• Uľahčenie prístupu k efektívnym a kvalitným verejným službám, 
• Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, 
• Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, a 
• Miestny rozvoj vedený miestnymi komunitami. 

Celkový rozpočet IROP je 2 122 886 242 EUR a príspevok v rámci Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja je 1 754 490 415 EUR. 

Program Interreg V-A Slovensko – Rakúsko sa zameriava na podporu inteligentného 
a udržateľného rastu v rakúsko-slovenskej pohraničnej oblasti. Hlavným cieľom je inteligentná 
špecializácia a cezhraničný výskum v partnerských mestách Viedeň a Bratislava. Druhotné ciele 
programu sa zameriavajú na udržateľné využívanie zdrojov v pohraničnej oblasti a zavedenie 
nových udržateľných spôsobov dopravy. Celkový rozpočet tohto programu je 89 285 509 EUR, 
z čoho 75 892 681 je príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Program Interreg V-A Slovensko – Česko sa zameriava na najdôležitejšie problémy spojené 
s naplnením cieľov stratégie Európa 2020. Program prispieva k zvýšeniu cezhraničnej inovačnej 
kapacity na regionálnej úrovni a posilneniu spolupráce malých a stredných podnikov v oblasti 
výskumu a vývoja. Súčasťou programu je aj oblasť životného prostredia s ohľadom na udržateľné 
využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Na naplnenie týchto cieľov bude v rámci tohto 
programu aktívna podpora právnej a administratívnej spolupráce za účelom vytvorenia plne 
integrovaného pohraničného regiónu. Celkový rozpočet predstavuje 106 046 429 EUR, z čoho 
príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 90 139 463 EUR. 

Na podporu partnerstva medzi účastníkmi územnej spolupráce bol vytvorený program 
Interact, ktorého cieľom je posilnenie politiky súdržnosti pomocou podpory transferu skúseností 
a inovácií medzi jednotlivých partnerov. Interact má dve hlavné priority, ktorými sú poskytovanie 
služieb a technickej pomoci účastníkom, t.z., že nemá vplyv na samotné programy, len na spôsob 
ako sa budú vykonávať účinnejšie. Celkový rozpočet pre všetky členské štáty je 46 344 229 EUR, 
z čoho príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 39 392 594 EUR. 

2.2 Partneri / účastníci politiky súdržnosti 

Čerpať prostriedky v rámci kohéznej politiky môžu všetky regióny EÚ. Výška podpory je 
stanovená podľa rozvojovej úrovne regiónov, ktoré sú klasifikované podľa úrovne ich HDP ako 
viac rozvinuté, prechodné a menej rozvinuté. Vzhľadom na túto klasifikáciu môžu byť projekty 
spolufinancované vo výške 50 – 85% z celkových oprávnených nákladov. Zvyšné finančné zdroje si 
musí zabezpečiť žiadateľ sám, či už z vlastných (národných, resp. regionálnych v prípade verejného 
žiadateľa) alebo súkromných zdrojov. Vo všeobecnosti možno účastníkov v rámci kohéznej politiky 
rozdeliť do troch úrovní, ktorými sú európska, domáca a záujmová. 

Politika súdržnosti na európskej úrovni spadá do pôsobnosti Európskej komisie, ktorá je 
najvyšším výkonným orgánom EÚ a má rozhodovaciu právomoc. Funkčný aparát Európskej 
komisie možno rozdeliť na generálne riaditeľstvá (DG), ktoré sú obdobou národných ministerstiev. 
Každé DG sa zaoberá konkrétnou problematikou. Kohézna politika spadá pod tzv. DG Regio 
(Príloha 1), ktorého princípy sú otvorenosť, integrita, objektivita a zodpovednosť. DG Regio 
spolupracuje s jednotlivými členskými štátmi, regiónmi a ostatnými záujmovými skupinami, ako sú 
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napr. podnikatelia, vedecké inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie a pod. Spoločne vyhodnocujú stav, 
potreby a investície v regiónoch ako aj dlhodobé výsledky. Medzi činnosti zároveň patrí 
zverejňovanie správ z jednotlivých stretnutí  s organizáciami alebo jednotlivcami. Rozhodnutia 
ohľadom jednotlivých politík sa uskutočňujú na pravidelných týždenných stretnutiach komisie. 

V prípade Slovenska existuje niekoľko riadiacich orgánov podľa zamerania jednotlivých 
operačných programov, resp. iniciatív. 

Za oblasť vedy a výskumu zodpovedá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. V programovom období 2014 – 2020 zodpovedá za implementáciu opatrení 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Operačného programu Výskum a inovácie. 

Oblasť kvality životného prostredia spadá pod Ministerstvo životného prostredia SR. 
Sprostredkovateľskými orgánmi spadajúcimi pod MŽP SR sú: 

• Slovenská agentúra životného prostredia 
• Slovenská inovačná a energetická agentúra 
• Ministerstvo vnútra SR 

 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra spadá v podmienkach SR do kompetencie 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky. Sprostredkovateľským orgánom je 
Ministerstvo financií SR.  

Riadiacim orgánom Operačného programu Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky. Úlohy sprostredkovateľského orgánu prevzali Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR a Implementačná agentúra zriadená 
pod MPSVR SR. 

Funkciu riadiaceho orgánu pre Operačný program Technická pomoc zastáva Úrad Vlády 
SR, sekcia operačných programov, odbor implementácie operačného programu Technická pomoc. 
Úlohu certifikačného orgánu a orgánu auditu plní Ministerstvo financií SR. 
Integrovaný regionálny operačný program na roky 2014 - 2020 predstavuje dôležitý nástroj pri 
implementácii opatrení zameraných na rozvoj regiónov. Centrálnym koordinačným orgánom je 
Úrad vlády SR. Riadiaci orgán pre IROP 2014-2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Kompetencie sprostredkovateľského orgánu prešli na Ministerstvo kultúry SR, 
Ministerstvo zdravotníctva SR a jednotlivé vyššie územné celky reprezentované jednotlivými 
predsedami VÚC. 

Slovensko je zapojené do projektov v rámci územnej spolupráce prostredníctvom dvoch 
programov Interreg V-A. Prvým z nich je Interreg V-A Slovensko – Rakúsko. Povereným riadiacim 
orgánom v Slovenskej Republike je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Monitorovací výbor je zostavený z verejných, štátnych, samosprávnych a neziskových inštitúcií 
pôsobiacich v obidvoch krajinách. Druhým program v rámci územnej spolupráce je Interreg V-
A Slovensko – Česko. Riadiacim orgánom pre Slovensko je Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Na zvýšenie efektivity cezhraničných programov slúži program Interact, 
ktorého riadiacim orgánom na Slovensku je Bratislavský samosprávny kraj. 
Medzi ostatných účastníkov politiky súdržnosti patria verejné, štátne, výskumné, vzdelávacie 
a nezávislé inštitúcie, ktoré vstupujú do oblasti kohéznej politiky jednak ako poradné, riešiteľské 
organizácie alebo príjemcovia pomoci. 
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2.3 Analytická a prípravná časť politiky súdržnosti 

Analytická časť je pravdepodobne najdôležitejšia fáza pri príprave a tvorbe stratégií. 
Rozdiely spočívajú pri zameraní sa na konkrétnu oblasť. Vo všeobecnosti možno túto časť 
definovať ako činnosť, ktorej cieľom je zmapovanie a popis aktuálneho stavu, napr. obce, vekovej 
skupiny, časti obyvateľstva a pod., tak, aby bolo možné navrhnúť stratégiu budúceho rozvoja. Táto 
časť je najčastejšie založená na existujúcej  databáze informácií a indikátorov, ktorá umožňuje 
komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie a pravdepodobný odhad vývoja týchto 
indikátorov pri zohľadnení možných, resp. existujúcich rizík v nadväznosti na už existujúce 
stratégie a koncepcie rozvoja. Okrem existujúcich databáz je dôležité túto časť doplniť o výsledky 
primárneho výskumu, ktorý sa líši podľa charakteru zamerania tejto časti.  

Cieľom tejto časti práce je identifikácia silných a slabých stránok, či už obce alebo časti 
obyvateľstva. Súčasťou je aj určenie možných príležitostí, resp. ohrození, ktoré môžu vzniknúť pri 
implementácii jednotlivých opatrení.  

V dnešnom hektickom prostredí je trendom vykonávať mnoho úloh v čo najkratšom 
časovom horizonte a to z dôvodu, že všetko sa javí ako dôležité. Každá aktivita je dôležitá v inom 
časovom horizonte a preto je dôležité stanovenie priorít pre jednotlivé aktivity. Plánovanie 
predstavuje kľúčový aspekt pri výbere a dosahovaní cieľov a tým pomáha pri dokončení práce. 
Po identifikácii cieľov je dôležité určiť si aktivity, ktoré je nevyhnutné vykonať.  

Prvý problém, s ktorým sa stretneme na začiatku každého projektu, resp. plánu, je určenie si 
hlavného cieľa. Tento cieľ by mal spĺňať zásady SMART, t.j.: 

• Specific (špecifický, konkrétny) 
• Measurable (merateľný) 
• Achievable (dosiahnuteľný) 
• Realistic (reálny) 
• Trackable (sledovateľný). 

 
K hlavnému cieľu, resp. čiastkovým cieľom, je potrebné priradiť výsledný účel, resp. účely, 

ako aj aktivity, ktoré nám pomôžu ich dosiahnuť. K jednotlivým aktivitám možno zadefinovať 
čiastkové úlohy, ktoré naplnia jednotlivé aktivity. Pri definovaní cieľov je dôležité určiť merateľné 
indikátory, ktoré nám pomôžu určiť mieru naplnenia jednotlivých cieľov. 

Existuje množstvo spôsobov ako si určiť priority. Medzi základné postupy možno zaradiť 
využitie Paretovho optima, resp. pravidla 80/20, ktoré znamená, že 20% nášho snaženia vygeneruje 
80% výsledkov. Pri výbere tohto spôsobu treba pamätať na to, že mnohé naliehavé aktivity nemusia 
byť z dlhodobého hľadiska aj tými najdôležitejšími. Dôležité je preto identifikovať tých 20% 
dôležitých cieľov, resp. aktivít. Po určení priorít je dôležité vytvoriť časový plán, ktorý bude 
organizovať prácu efektívne. Jedným z nástrojov, ktorý možno použiť je tzv. Eisenhowerova 
matica, ktorá skúma, či sa jedná o dôležité alebo urgentné úlohy. Dôležité činnosti sú pozitívne pre 
zvolený plán, resp. projekt, zatiaľ čo urgentné záležitosti vedú k časovému tlaku a zvyčajne nemajú 
taký dopad na projekt ako dôležité. Úlohy si možno zadeliť do štyroch skupín a to: 

I. Naliehavé a dôležité – „Konať“ – je potrebné okamžite splniť túto úlohu, 
II. Dôležité, ale nie naliehavé – „Rozhodnúť“ – je možné túto úlohu splniť aj neskôr, 
III. Naliehavé, ale nie dôležité – „Postúpiť“ – túto úlohu je vhodné prenechať na niekoho iného, 

a 
IV. Ani naliehavé, ani dôležité – „Vymazať“ – je to strata času a túto úlohu treba odstrániť. 
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Stručne možno zhrnúť, že je dôležité: 
I. Definovať hlavný cieľ a čiastkové ciele, 
II. Zoznam aktivít, resp. úloh a vytvorenie priorít 
III. Pripraviť časový plán 
IV. Určiť indikátory na zmeranie dosiahnutých výsledkov 

 
Za účelom čerpania pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov (skr. 

„eurofondov“) v programovom období 2014 - 2020 je potrebné aby členské štáty pripravili 
programový strategický dokument Partnerská dohoda. V tomto dokumente sú zadefinované 
stratégie a priority za účelom efektívneho využívania finančnej pomoci z „eurofondov“.  

Vláda SR uznesením č. 280 z 20. júna 2012 schválila Radu vlády Slovenskej republiky pre 
Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020  ako koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády SR 
pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti. Rada vlády SR koordinovala prípravu programového 
dokumentu medzi Slovenskom a Európskou komisiou na roky 2014 - 2020 pre využitie fondov 
„eurofondov“ na Slovensku. 

V prípade Slovenskej Republiky sa začalo vyjednávanie k Partnerskej dohode dňa 25.1.2013 
úvodným stretnutím so zástupcami Európskej komisie. Následne prebiehalo niekoľko stretnutí 
týkajúcich sa priorít financovania tak, ako ich Európska komisia identifikovala v „Pozičnom 
dokumente Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 
2020“. 

Od januára 2013 do mája 2013 prebiehalo sedem formálnych a jedno neformálne stretnutie 
striedavo v Bratislave a v Bruseli. 28.6.2013 bol zaslaný 1. návrh Partnerskej dohody. V septembri 
2013 sa v Bratislave konalo pripomienkové stretnutie k tomuto návrhu. Od januára 2014 do apríla 
2014 bol návrh Partnerskej dohody predmetom pripomienkových konaní medzi jednotlivými 
rezortmi SR. V júni 2014 bola zaslaná Európskej komisii finálna verzia Partnerskej dohody, ktorá 
bola schválená Európskou komisiou dňa 20.6.2014. Slovensko sa prioritne zameralo na investície 
v oblasti dopravnej infraštruktúry, výskumu, vývoja a inovácie, podpory malých a stredných 
podnikateľov, ochrany životného prostredia, digitálnej agendy, energetickej efektívnosti 
a obnoviteľných zdrojov. Okrem týchto oblastí sa podpora zamerala aj na zamestnanosť, 
vzdelávanie, sociálne začlenenie a zvýšenie efektívnosti verejnej správy. 
 
2.4 Princípy pre politiku súdržnosti 

Medzi základné princípy politiky súdržnosti patrí princíp partnerstva. Toto partnerstvo 
spočíva nielen v jednotnej koordinácii aktivít na nadnárodnej úrovni, ale aj na horizontálnej 
a vertikálnej národnej úrovni. Na nadnárodnej úrovni sa vytvoril spoločný strategický rámec, 
ktorého hlavné ciele boli, resp. sú zadefinované v stratégii Európa 2020. Výsledkom bolo 
vytvorenie strategického dokumentu Partnerská dohoda na roky 2014 – 2020, ktorá predstavuje 
partnerstvo medzi členskou krajinou EÚ a Európskou komisiou. V súlade s viacúrovňovým 
riadením, jednotlivé krajiny zapojili do prípravy Partnerskej dohody rôznych sociálno-
ekonomických partnerov z verejnej, štátnej, neziskovej, príp. súkromnej sféry. Spoločná 
koordinácia okrem rovnakého strategického rámca znamená aj rovnaké pracovné, resp. hodnotiace 
kritéria. Pri niektorých projektoch sa vyžaduje aby boli splnené min. 3 kritéria spolupráce, medzi 
ktoré patrí spoločná príprava projektu, spoločná realizácia projektu, spoločný personál a spoločné 
financovanie. 
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Medzi ďalšie princípy možno zaradiť princíp tzv. „kondicionality“. Tento princíp 
predstavuje povinnosť splniť určité podmienky pred a počas programového obdobia 2014 - 2020 
s cieľom zabezpečiť plynulosť čerpania fondov EÚ. Rozlišujú sa tri základne typy kondicionalít 
a to ex ante kondicionality, výkonnostné kondicionality a makroekonomické kondicionality. 
Čerpanie prostriedkov z fondov je priamo podmienené ich plnením, čím by sa mala dosiahnuť aj 
jasná orientácia na dosiahnutie merateľných výsledkov. Avšak to neznamená, že tieto fondy sú 
jediným oprávneným zdrojom financií. Fondy by mali predstavovať len akýsi doplnok k národným 
verejným zdrojom. V závislosti od vyspelosti regiónu sú určené aj stropy pomoci. Miera 
spolufinancovania je uvedená v článku 120 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
1303/2013, podľa ktorého v prípade každej prioritnej osi Komisia stanoví, či miera 
spolufinancovania sa uplatní na celkové oprávnené náklady vrátane verejných a súkromných 
výdavkov alebo len oprávnené verejné výdavky. miera spolufinancovania na úrovni každej 
prioritnej osi nesmie byť vyššia ako: 

• 85% pre Kohézny fond, 
• 85% pre menej rozvinuté regióny, ktorých priemerný HDP na obyvateľa v období rokov 

2007 – 2009 bol nižší ako 85% priemeru HDP krajín EÚ-27 v danom období a pre 
najvzdialenejšie regióny vrátane dodatočných prostriedkov pridelených pre tieto regióny, 

• 80% pre menej rozvinuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa v období 2007 - 2013 bol nižší 
ako 75% priemeru krajín EÚ-25, ale vyšší ako priemer krajín EÚ-27, a pre regióny, ktoré 
dostávali prechodnú podporu počas programového obdobia 2007 – 2013, 

• 60% pre prechodné regióny, a 
• 50% pre rozvinutejšie regióny. 

 
Okrem doplnkovosti sa využíva aj viacfondový prístup, ktorý predstavuje možnosť 

financovania jedného operačného programu v rámci cieľa „Investovanie do rastu a zamestnanosti“ 
z viacerých fondov. To znamená možnosť mať v rámci operačného programu osobitné prioritné osi 
pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond. Zároveň 
Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fondu môžu komplementárnym 
spôsobom do výšky 10 % prostriedkov EÚ vyčlenených pre každú prioritnú os OP financovať časť 
operácie, ktorej náklady majú nárok na podporu z iného fondu EÚ na základe pravidiel 
oprávnenosti platných pre daný fond za predpokladu, že sú potrebné na uspokojivé vykonávanie 
operácie a sú s ňou priamo spojené. Viacfondovosť sa nemôže uplatniť na programy v rámci cieľa 
„Európska územná spolupráca“. 

V súčasnom období sa aplikuje výsledkovo orientovaný prístup, ktorý predstavuje 
vymedzený okruh priorít podpory z fondov EÚ, ktoré je možné kvalitatívne a kvantitatívne 
vyhodnotiť počas, ako aj ku koncu programového obdobia. 

Predpokladom úspešnej realizácie politiky súdržnosti je poskytovanie kvalitných informácií, 
jednak o možnostiach využitia finančných prostriedkov z „eurofondov“, ako aj poskytovanie 
informácií o nakladaní s nimi pre verejnosť. V súlade s právnymi predpismi EÚ má Slovensko 
zabezpečovať poskytovanie informácií o projektoch a programoch  spolufinancovaných z fondov 
EÚ a ich publicitu. Zámerom EÚ je, aby sa v programovom období 2014 – 2020 pripravovali 
komplexné podklady o implementácii, informačnej podpore a analýzy pre Komisiu za všetky 
operačné programy na národnej úrovni. Pracovná skupina spadajúca pod DG Regio, ktorá 
pozostáva z predstaviteľov členských štátov uvádza potrebu posilnenia komunikácie  na národnej 
úrovni, komunikačnej národnej stratégie a zavedenia informačného riadenia. Je dôležité aby boli 
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všetky informačné aktivity kontrolované a riadené prostredníctvom centrálneho koordinačného 
orgánu a koordinované so všetkými riadiacimi orgánmi. Účinným prostriedkom by malo byť aj 
stanovenie spoločnej časti komunikácie týchto orgánov smerom k verejnosti. Aktivity v oblasti 
styku s verejnosťou by sa mali v budúcom programovom období vykonávať aj centrálne, aby bola 
umožnená ľahšia koordinácia riadenia všetkých aktivít zo strany centrálneho koordinačného orgánu, 
ktorý by mal v kompetencii aj reagovanie na podnety prijímateľov a ostatnej verejnosti. Tento 
zámer by sa mohol realizovať aj prostredníctvom vytvorenia školiaceho centra pre marketingovú 
komunikáciu, ktoré budú môcť využívať zamestnanci všetkých subjektov zapojených 
do implementácie fondov EÚ. 
 
2.5 Monitoring politiky súdržnosti 

V návrhu právnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020 sa definuje 
povinnosť zabezpečenia monitorovacieho informačného systému od roku 2016, ktorý podporí 
elektronickú výmenu dát, údajov a dokumentov medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, 
certifikačným orgánom, orgánom auditu a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom. 
V kontexte pripravovaného všeobecného nariadenia EÚ, z doterajších skúseností a súčasných 
trendov vo vývoji informačných technológií sa predpokladá, že monitorovací informačný systém by 
mal byť modulárnym otvoreným informačným systémom, postaveným na princípoch a metodike 
servisne orientovanej architektúry a pripravený na integráciu s inými informačnými systémami 
verejnej správy tak, aby sa zabezpečilo rozšírené poskytovanie údajov a dát o implementácii fondov 
a využívaní financií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Monitorovací informačný 
systém by mal spĺňať všeobecne uznávané štandardy pre vývoj a prevádzku informačných 
systémov. Štandardizácia by mala zabezpečiť časovo a finančne menej náročný vývoj a prevádzku 
informačného systému. 
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3 LEGISLATÍVA POLITIKY SÚDRŽNOSTI 

3.1 Právo Európskej únie – pojem a charakter 

Právo Európskej únie, niekedy nie celkom presne označované aj ako Európske právo, 
predstavuje súhrn právnych noriem rôzneho pôvodu, účelu, povahy a s rôznymi právnymi 
účinkami, ktoré upravujú vzťahy medzi Európskou úniou a členskými štátmi, členskými štátmi 
navzájom, vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami, orgánmi a agentúrami Únie, ako aj vzťahy, 
ktorých subjektmi sú fyzické a právnické osoby.1  

Právo Európskej únie predstavuje zložitý systém právnych vzťahov rôzneho druhu, obsahu, 
účelu i pôvodu. Na území každého členského štátu EÚ sa tak popri národnom právnom poriadku 
a medzinárodnom práve verejnom uplatňuje aj tretí samostatný právny poriadok a ním je právo 
Európskej únie. 

Právo Európskej únie je aplikované v každom členskom štáte bez recepcie 
do vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu a platí na jeho území popri 
vnútroštátnom práve bez toho, aby stratilo svoju povahu (samostatnosť a autonómnosť). Právo EÚ 
ukladá práva a povinnosti nielen členským štátom, ale za určitých podmienok priamo aj fyzickým 
a právnickým osobám. Tieto povahové črty únijného práva však neboli výslovne upravené 
v zakladateľských dokumentoch, preto bolo úlohou Súdneho dvora, ktorý je zodpovedný za riadny 
výklad únijného práva, aby našiel odpovede na otázky, ktoré z aplikácie únijného práva vyvstali. 
Z odpovedí Súdneho dvora sformovala právna veda základné zásady, ktoré charakterizujú právo 
Európskej únie. Z nich najdôležitejšie sú:  

• zásada prednosti únijného práva; 
• zásada priamej použiteľnosti únijného práva; 
• zásada priameho účinku únijného práva; 
• zásada nepriameho účinku únijného práva; 
• zásada zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením právneho poriadku 

EÚ.     
 

Zásada prednosti práva EÚ 
 

Súdny dvor rozhodol v prospech absolútnej prednosti únijného práva pred vnútroštátnym 
právom vo svojom rozhodnutí Costa v. ENEL.2 Dokonca Súdny dvor potvrdil prednosť práva EÚ aj 
voči ústavám a ústavným zásadám členských štátov.3 Rozpor medzi právom EÚ a vnútroštátnou 
právnou normou je oprávnený posúdiť každý vnútroštátny sudca,4  ako aj orgány štátnej správy 
a samosprávy.5  

 

                                                             
1 pozri aj Karas, V. – Králik, A. Právo Európskej únie. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 119 
2 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 15.7.1964 vo veci C-6/64 Costa v. ENEL 
3 pozri napr. rozsudok Súdneho dvora zo dňa 17.12.1970 vo veci C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH proti 
Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel alebo rozsudok Súdneho dvora zo dňa 18.1.2001 vo veci C- 
162/99 Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike 
4 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 9.3.1978 vo veci C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato proti 
Simmenthal SpA. 
5 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 22.6.1989 vo veci C-103/88 Fratelli Costanzo SpA proti Comune di Milano  
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Zásada priamej použiteľnosti práva EÚ 
 

Priama použiteľnosť spočíva v tom, že predpisy únijného práva vyvolávajú právne účinky 
bez potreby osobitnej recepcie do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov. Inak 
povedané, únijné právo je priamo použiteľné po jeho platnom prijatí a uplynutí legislatívnej doby 
bez toho, aby bolo potrebné ho preberať do vnútroštátneho právneho poriadku. 

Právo EÚ sa publikuje v Úradnom vestníku EÚ vo všetkých úradných jazykoch Európskej 
únie. V prípade absencie prekladu právneho aktu do niektorého z úradných jazykov Európskej únie, 
Súdny dvor rozhodol, že  právo EÚ bráni tomu, aby povinnosti obsiahnuté v právnej úprave 
Spoločenstva, ktorá nebola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie v jazyku nového 
členského štátu, hoci tento jazyk je úradným jazykom Európskej únie, mohli byť ukladané 
jednotlivcom v tomto štáte, aj keby sa tieto osoby mohli oboznámiť s touto právnou úpravou inými 
spôsobmi.6 

 
Zásada priameho účinku práva EÚ 
 

V zmysle zásady priameho účinku sa môžu fyzické a právnické osoby priamo domáhať 
svojich práv, ktoré im vyplývajú z právnych aktov EÚ, pred vnútroštátnymi orgánmi členských 
štátov.7 Je však potrebné, aby predmetná právna norma únijného práva spĺňala kritériá priameho 
účinku a to:  

• únijná právna norma musí byť jasná a presná, t.j. neexistuje pochybnosť o tom, čo je 
obsahom práv a povinností, ktoré táto právna norma zakladá; 

• únijná právna norma je bezpodmienečná, t.j. na jej vykonanie nie je potrebný žiadny ďalší 
zásah EÚ alebo členského štátu, napr. nie je potrebné prijať vykonávací právny predpis.     

V prípade priameho účinku smerníc je potrebné navyše, aby márne uplynula lehota určená 
na transpozíciu smernice do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov.   
 
Zásada nepriameho účinku práva EÚ 
 

Povinnosťou vnútroštátnych orgánov aplikujúcich únijné právo v členskom štáte je vykladať 
vnútroštátne právo v maximálnej možnej miere v súlade s únijným právom. Ide o tzv. 
eurokonformný výklad.  

Avšak aj zásada nepriameho účinku má svoje limity a nesmie viesť do takých extrémnych 
situácií ako je výklad vnútroštátnej právnej normy contra legem (v rozpore so zákonom), nesmie 
byť ohrozený princíp právnej istoty a legitímnych očakávaní a tiež sa nesmie narušiť princíp zákazu 
spätnej účinnosti zákona. Navyše eurokonformný výklad nesmie viesť k tomu, aby samotné 
smernice nezávisle od vnútroštátneho práva ukladali povinnosti fyzickým alebo právnickým 
osobám.8 
 

                                                             
6 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 11.12.2007 vo veci C-161/06 Skoma-Lux sro proti Celní ředitelství Olomouc. 
7 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 5.2.1963 vo veci C-26/62 N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van 
Gend en Loos a Nederlandse administratie der belastingten 
8 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 5.7.2007 vo veci C-321/05 Hans Markus Kofoed proti Skatteministeriet., bod 45 
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Zásada zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva EÚ 
 

Zásada zodpovednosti členského štátu za škodu, ktorú spôsobil tento štát porušením 
únijného práva, zaviedol Súdny dvor v rozhodnutí Francovich.9 Podľa názoru Súdneho dvora, ak 
únijné právo nemá priamy účinok a neexistuje ani vnútroštátna právna norma, ktorá by sa dala 
vykladať v súlade s týmto únijným právom, nemali by fyzické a právnické osoby doplácať na to, že 
sa nemôžu dovolať účinkov únijného práva len preto, že si členský štát nesplnil svoje záväzky, 
ktoré mu vyplývajú z únijného práva, napr. že netransponuje smernicu riadne a včas. V takomto 
prípade majú fyzické a právnické osoby možnosť domáhať sa pred svojimi vnútroštátnymi súdmi 
nároku na náhradu škody voči štátu.   

Slovami Súdneho dvora možnosť získať nápravu od členského štátu je zvlášť nevyhnutná, 
pokiaľ je tak ako v tomto prípade plný účinok noriem Spoločenstva podmienený konaním štátu, a ak 
sa teda jednotlivci v prípade nekonania štátu nemôžu domáhať na vnútroštátnych súdoch práv, 
ktoré im priznáva právo Spoločenstva. (...) Ak si členský štát tak ako v tomto prípade nesplní 
povinnosť prijať všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie výsledku stanoveného smernicou, ktorú 
má na základe článku 189 tretieho odseku Zmluvy, plná účinnosť tejto normy práva Spoločenstva 
ukladá právo na nápravu, ak sú splnené tri podmienky. Prvou podmienkou je, že výsledok stanovený 
smernicou obsahuje priznanie práv jednotlivcom. Druhou podmienkou je, že obsah týchto práv je 
možné identifikovať na základe ustanovení smernice. Treťou podmienkou je existencia príčinnej 
súvislosti medzi porušením povinnosti štátu a škodou, ktorú utrpeli poškodené osoby. Uvedené 
podmienky stačia na to, aby jednotlivcom vzniklo právo na nápravu, ktoré priamo vychádza z práva 
Spoločenstva.10 

 
3.2 Pramene práva EÚ 

Formálne pramene únijného práva majú rôznu právnu silu, povahu, formu, účel aj adresátov. 
Pred prijatím Lisabonskej zmluvy sa rozlišovalo komunitárne právo ako právo Európskeho 
spoločenstva upravené v prvom pilieri EÚ a únijné právo, t.j. právo spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky (právo druhého piliera) a právo justičnej spolupráce v trestných veciach 
a policajnej spolupráce (právo tretieho piliera). Prijatie Lisabonskej zmluvy istým spôsobom 
zjednodušilo systém formálnych prameňov práva EÚ, keď zrušilo pilierovú štruktúru EÚ 
a zjednotilo systém prameňov práva. Odvtedy hovoríme iba o únijnom práve alebo práve Európskej 
únie, z ktorého však stále do istej miery vyvstáva samostatný režim práva spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky.  

Podľa kritéria právnej sily možno formálne pramene práva EÚ rozdeliť do nasledovnej 
hierarchickej štruktúry: 

• primárne právo EÚ, 
• všeobecné právne zásady, 
• medzinárodné zmluvy s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami, 
• sekundárne právo EÚ, 
• rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. 

                                                             
9 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 19.11.1991 v spojených veciach C-6/90 a C-9/90 Andrea Francovich  a Talianska 
republika a Danila Bonifaci a iní a Talianska republika.  
10 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 19.11.1991 v spojených veciach C-6/90 a C-9/90 Andrea Francovich  a Talianska 
republika a Danila Bonifaci a iní a Talianska republika. 
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Primárne právo EÚ 
 

Primárne právo EÚ upravuje ciele Únie, jej právomoci, nástroje na dosiahnutie týchto 
cieľov, sústavu inštitúcií a pravidlá ich vzájomnej spolupráce. Vyjadruje tiež základné princípy, 
na ktorých Únia stojí. Primárne právo reguluje právne vzťahy medzi EÚ a členskými štátmi, spôsob 
a mieru ich účasti na kreovaní a rozhodovaní jej orgánov, postup uplatňovania práv členských 
štátov, ako aj vynucovanie povinností vyplývajúcich z únijného práva medzi členskými štátmi 
a Úniou, ako aj členskými štátmi navzájom. Primárne právo tiež upravuje postavenie občanov Únie 
a vymedzuje základné práva a slobody, ktoré sa Únia zaväzuje dodržať (Karas-Králik,2012). 

Primárne únijné právo tvoria medzinárodné zmluvy, na ktorých je Európska únia 
vybudovaná. Sú nimi Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie v znení 
neskorších revízií. K týmto revíziám sa zaraďuje najmä Jednotný európsky akt, Maastrichtská 
zmluva, Amsterdamská zmluva, Zmluva z Nice a Lisabonská zmluva. Okrem toho je k obom 
zmluvám pripojených 37 protokolov a 2 prílohy, ktoré majú rovnakú právnu silu ako samotné 
zmluvy. 

K prameňom primárneho práva EÚ patrí aj Zmluva o Európskom spoločenstve pre atómovú 
energiu, ktorou sa zachovalo v súčasnosti už posledné z pôvodných troch európskych spoločenstiev. 

Novým prameňom primárneho práva sa stala po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti Charta 
základných práv EÚ, ktorá má rovnakú právnu silu ako vyššie uvedené zmluvy vrátane vysvetliviek 
k nej prijatých. 

K primárnemu únijnému právu patria aj zmluvy o pristúpení členských štátov do EÚ, ako aj 
zmluvy o vystúpení členského štátu z EÚ. Zmluvy o pristúpení do EÚ obsahujú dôležité 
ustanovenia, najmä v oblasti prechodných období a rôznych výnimiek z viazanosti únijným právom. 
Zmluvy o vystúpení obsahujú zase dôležité ustanovenia o vzťahoch vystupujúceho členského štátu 
s EÚ. 

Lisabonská zmluva už druhýkrát prečíslovala články primárneho práva. Prvýkrát tak urobila 
Amsterdamská zmluva v dôsledku vypustenia obsolentných ustanovení.   
 
Všeobecné právne zásady 

 
Súdny dvor je zodpovedný za správny výklad únijného práva, a pretože bol často 

konfrontovaný s jeho veľmi vágnymi ustanoveniami, obzvlášť ustanoveniami primárneho práva, bol 
nútený hľadať oporu v interpretačných pravidlách medzinárodného práva verejného a ústavných 
tradícií jednotlivých členských štátov. Súdny dvor tak zakotvil do únijného práva nepísanú formu 
nového prameňa práva nazývaného všeobecné právne zásady. Všeobecné právne zásady 
predstavujú súbor záruk, ktoré vychádzajú zo samotnej podstaty právneho poriadku Únie vo forme 
princípov, ktorých dodržiavanie je jedným z charakteristických znakov právneho systému 
vytvoreného podľa modelu právneho štátu (Siman – Slašťan,2012).     

Medzi všeobecné právne zásady možno zaradiť zásady ochrany základných práv (napr. 
právo na život, právo na ľudskú dôstojnosť, právo na slobodu a i.), zásady vychádzajúce priamo 
z únijného práva (napr. zásadu subsidiarity, zásadu zákazu diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti a iné), zásady vychádzajúce z vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov 
(napr. princíp proporcionality, zásadu právnej istoty, zásadu legitímnych očakávaní, zásadu zákazu 
retroaktivity, zásadu prekážky právoplatne rozhodnutej veci a iné), či zásady vychádzajúce 
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z medzinárodného práva verejného (napr. zásadu teritoriality, zásadu odmietania vstupu vlastných 
štátnych príslušníkov na štátne územie a pod.). 

 
Medzinárodné zmluvy EÚ s nečlenskými štátmi a medzinárodnými organizáciami 
 

 Európska únia sa realizuje vo vzťahu so zvyškom sveta v oblastiach ako je humanitárna 
pomoc, medzinárodná rozvojová pomoc, presadzovanie demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv, ale aj v oblasti obchodu prostredníctvom spoločnej obchodnej politiky. Spolupracuje 
s rôznymi krajinami sveta, najmä východnou Európou a strednou Áziou, stredomorskými krajinami, 
blízkym východom, Latinskou Amerikou, Áziou, osobitne buduje vzťahy s vyspelými krajinami 
sveta: USA, Kanadou, Ruskom, Švajčiarskom a krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru 
(Lichtenštajnskom, Nórskom, Islandom).  

Medzinárodné zmluvy, ktoré uzatvára EÚ, či už sama alebo za účasti členských štátov, 
možno rozdeliť do niekoľkých kategórií: 

• dohody so susednými krajinami (čl. 8 ZEÚ), 
• dohody uzavreté v rámci spoločnej obchodnej politiky (čl. 206 a nasl. ZFEÚ), 
• dohody týkajúce sa spolupráce s tretími krajinami a humanitárna pomoc (čl. 208 ZFEÚ 

a nasl.), 
• dohody o pridružení (čl. 217 ZFEÚ), 
• menové dohody (čl. 219 ZFEÚ). 

Tieto medzinárodné zmluvy sú záväzné pre Európsku úniu ako aj pre všetky jej členské 
štáty bez ohľadu, či predmetnú zmluvu uzatvorila EÚ sama alebo za účasti členských štátov.  

 
Sekundárne právo EÚ 
 

Sekundárne pramene únijného práva tvoria právne normy, ktoré prijímajú inštitúcie EÚ 
na účely výkonu právomocí EÚ predpísaným postupom podľa primárneho práva. Podľa článku 288 
ZFEÚ sem patria: 

• nariadenia, ktoré majú všeobecnú platnosť; sú záväzné ako celok a priamo použiteľné 
vo všetkých členských štátoch; 

• smernice, ktoré sú záväzné pre členské štáty, ktorým sú určené, a to vzhľadom na výsledok, 
ktorý má byť dosiahnutý, pričom voľba foriem a metód sa ponecháva na národné orgány; 

• rozhodnutia, ktoré sú záväzné ako celok pre toho, komu sú určené; 
• odporúčania a stanoviská, ktoré nie sú záväzné. 

 
Nariadenia 

 
Nariadenie je normatívny právny akt, ktorý je určený vopred neurčenému okruhu subjektov 

(členským štátom, fyzickým aj právnickým osobám). Nariadenie je záväzné ako celok pre všetky 
členské štáty, fyzické aj právnické osoby. Zakladá im práva a povinnosti.  

Nariadenia sú priamo použiteľné a priamo účinné. Musia byť aplikované jednotne 
vo všetkých členských štátoch EÚ a vyvolávať v nich rovnaké právne účinky. Nariadenia prijíma 
spravidla Rada spolu s Európskym parlamentom na návrh Komisie buď riadnym alebo 
mimoriadnym legislatívnym postupom. Niektoré nariadenia je oprávnená prijať aj Komisia mimo 
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legislatívneho postupu. Ide o tzv. vykonávacie a delegované právne akty, ktoré môžu mať aj formu 
nariadení. 

Nariadenie sa publikuje v Úradnom vestníku EÚ zverejnenom aj na internete (http://eur-
lex.europa.eu/sk/index.htm). Nariadenie nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený. Ak 
takýto deň v posledných ustanoveniach nariadenia uvedený nie je, nadobúda účinnosť dvadsiatym 
dňom od uverejnenia v tomto vestníku. 
 
Smernice 

 
Smernice sú špeciálnymi právnymi predpismi únijného práva. Sú totiž záväzné podľa dikcie 

čl. 288 ZFEÚ iba pre členské štáty aj to nie vždy pre všetky, ale iba pre tie, ktorým sú určené. Táto 
záväznosť sa vzťahuje na výsledok, ktorý smernice sledujú, pričom voľba foriem a metód 
na dosiahnutie týchto cieľov je ponechaná na členské štáty. Smernica preto nezakladá priamo práva 
a povinnosti fyzickým a právnickým osobám, z čoho vyplýva, že pri smerniciach spravidla chýba 
priamy účinok. 

Súdny dvor však výnimočne priznáva priamy účinok aj smerniciam vtedy, ak si členský štát 
nesplní svoju povinnosť a netransponuje smernicu riadne a včas do svojho vnútroštátneho právneho 
poriadku. Podmienkou však je, že smernice spĺňajú kritériá priameho účinku, t.j. sú jasné, presné 
a bezpodmienečné a navyše, márne uplynul čas určený na ich transpozíciu. 

Rovnako Súdny dvor priznáva smerniciam aj nepriamy účinok. Ak existuje vnútroštátna 
legislatíva, ktorú by bolo možné vykladať v súlade so smernicou, je potrebné odo dňa účinnosti 
smernice ju vykladať eurokonformným spôsobom. Avšak aj pre dňom nadobudnutia účinnosti 
smernice je potrebné zdržať sa výkladu, ktorý by bol v rozpore so smernicou a ohrozil by ciele, 
ktoré smernica sleduje. Smernica nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v nej uvedený. Ak takýto deň 
v ustanoveniach smernice uvedený nie je, nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom od uverejnenia 
v Úradnom vestníku EÚ. 

Priamy alebo nepriamy účinok smernice však nemá nahrádzať povinnosť štátu transponovať 
smernicu riadne a včas. Je to len prostriedok, ako zabezpečiť možnosť fyzickým a právnickým 
osobám domáhať sa ochrany svojich práv, ktoré im smernica garantuje, kým si členský štát nesplní 
svoju povinnosť smernicu transponovať. 
 
Rozhodnutia 
 

Rozhodnutia sú spravidla individuálne právne akty vydané inštitúciou, orgánom alebo 
agentúrou EÚ (okrem Súdneho dvora EÚ), ktoré sú záväzné v celom rozsahu pre toho, komu sú 
určené.  

Rozhodnutie môže byť určené členským štátom, ale aj priamo fyzickým alebo právnickým 
osobám. Aj keď čl. 288 ZFEÚ nepriznáva rozhodnutiu priamu použiteľnosť tak ako nariadeniu, 
Súdny dvor ju potvrdil svojím rozhodnutím.11 

Rozhodnutia sa môžu vydávať legislatívnym alebo nelegislatívnym postupom, kedy 
sa uverejňujú v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobúdajú dňom, ktorý je v nich určený 
(spravidla je to však deň publikácie v Úradnom vestníku EÚ), napr. rozhodnutie Rady o zriadení 
európskej justičnej sieti.   

                                                             
11 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 6.10.1970 vo veci C-9/70 Franz Grad v. Finanzamt Traunstein 
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Niektoré rozhodnutia vydávajú inštitúcie a orgány EÚ v správnom konaní, ktoré sa doručujú 
tomu, komu sú určené a spravidla sa nezverejňujú v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobúdajú 
potom dňom doručenia tohto rozhodnutia (napr. rozhodnutie Komisie o neoprávnenom poskytnutí 
štátnej pomoci alebo o porušení pravidiel hospodárskej súťaže).  
 
Odporúčania a stanoviská 

 
Odporúčania a stanoviská nie sú v zmysle článku 288 ZFEÚ právne záväzné, z čoho 

vyplýva, že adresáti ich nemusia rešpektovať. Odporúčania a stanoviská sú vydávané, ak to 
ustanovuje zmluva alebo ak to Komisia pokladá za potrebné (v otázkach spoločného trhu). Majú 
význam najmä pri interpretácii iných záväzných prameňov únijného práva.  
 
Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ 

 
Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ nie sú formálnymi prameňmi únijného práva a ani nemajú 

povahu súdnych precedensov. Rozhodnutia súdov Súdneho dvora EÚ, osobitne Súdneho dvora, sú 
však dôležitým interpretačným nástrojom únijného práva.  

Hlavnou úlohou Súdneho dvora EÚ je zabezpečiť jednotnú interpretáciu a aplikáciu únijného 
práva, najmä Súdny dvor svojimi rozhodnutiami vypĺňa medzery únijného práva alebo poskytuje 
výklad príliš stručných únijných právnych noriem.  
 
3.3 Legislatívna báza politiky súdržnosti 

3.3.1 Politika súdržnosti v primárnom práve EÚ 

Počiatky politiky súdržnosti EÚ (inak nazývanej aj kohéznej politiky) sa datujú do obdobia 
prijímania a schvaľovania tzv. Rímskych zmlúv, ktorými boli založené dve nové európske 
spoločenstvá (Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu) 
popri v tom čase už existujúcom Európskom spoločenstve uhlia a ocele.  

Zmluva o Európskom hospodárskom spoločenstve (ďalej aj ako Zmluva o EHS), ktorá 
vstúpila do platnosti začiatkom roka 1958, vo svojej preambule sa zmieňuje o úsilí posilniť jednotu 
svojich hospodárstiev a zabezpečiť ich harmonický rozvoj zmenšovaním rozdielov medzi 
jednotlivými regiónmi a zaostalosti regiónov s menej výhodnými podmienkami. Podľa čl. 2 Zmluvy 
o EHS bolo úlohou Európskeho hospodárskeho spoločenstva prostredníctvom vytvorenia 
vnútorného trhu a postupným zbližovaním hospodárskych politík členských štátov podporovať 
harmonický rozvoj hospodárskeho života v rámci Spoločenstva, trvalý a vyrovnaný hospodársky 
rast, väčšiu stabilitu, rýchly rast životnej úrovne a úzke vzťahy medzi členskými štátmi 
Spoločenstva. Z uvedeného článku 2 Zmluvy o EHS vyplýva, že EHS sa zameralo viac 
na znižovanie rozdielov medzi členskými štátmi než medzi regiónmi vo vnútri jednotlivých krajín. 
Potrebu politiky súdržnosti vyvolal tak až vstup nových členských štátov do EÚ, ktoré trpeli 
veľkými regionálnymi disparitami.    
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Jednotný európsky akt 
 

Právny základ pre rozvoj politiky súdržnosti priniesla prvá významná revízia Zmluvy 
o EHS, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1987 pod názvom Jednotný európsky akt. Do tretej časti 
Zmluvy o EHS pridáva piatu hlavu (čl. 130a až 130e) s názvom ekonomická a sociálna súdržnosť.  

V čl. 130a Zmluvy o EHS v znení Jednotného európskeho aktu sa uvádzalo, že za účelom 
harmonického rozvoja Spoločenstvo bude rozvíjať aktivity smerujúce k posilneniu jeho ekonomickej 
a sociálnej súdržnosti. Spoločenstvo sa zameria najmä na znižovanie disparít medzi regiónmi 
a zaostalosti znevýhodnených regiónov.  

Európske hospodárske spoločenstvo sa snažilo dosiahnuť uvedený cieľ prostredníctvom 
aktivít podporovaných zo štrukturálnych fondov, z Európskej investičnej banky ako i ďalších 
finančných nástrojov (čl. 130b Zmluvy o EHS).  

Postupne sa zvyšuje význam politiky súdržnosti a stáva sa jednou z najväčších položiek 
rozpočtu EHS. 
 
Maastrichtská zmluva 
 

Maastrichtská zmluva, ktorá nadobudla platnosť v roku 1993, nanovo definovala ciele 
Európskeho (hospodárskeho) spoločenstva (ďalej aj ako ES). Podľa čl. 2 Zmluvy o ES 
Spoločenstvo prostredníctvom budovania vnútorného trhu, hospodárskej a menovej únie 
a implementáciou spoločných politík a aktivít vymedzených v čl. 3 a 4 Zmluvy o ES (ďalej aj ako 
ZES) podporuje: 

• harmonický a vyrovnaný rozvoj ekonomických aktivít; 
• udržateľný a neinflačný rast s ohľadom na životné prostredie; 
• vysoký stupeň konvergencie ekonomickej výkonnosti; 
• vysokú úroveň zamestnanosti a sociálnej ochrany; 
• zvyšovanie životnej úrovne a kvality života; 
• ekonomickú a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi.  
 

Pôvodná piata hlava v tretej časti Zmluvy o EHS o ekonomickej a sociálnej súdržnosti bola 
zaradená po prijatí Maastrichtskej zmluvy do hlavy XIV v rámci tretej časti ZES pod rovnomenným 
názvom.  

Cieľ ekonomickej a sociálnej súdržnosti definovaný v čl. 130a ZES zostal bezo zmien 
(odhliadnuc od menších legislatívno-technických zmien).  

Nástroje na podporu ekonomickej a sociálnej súdržnosti uvedené v čl. 130b ZES doplnila 
Maastrichtská zmluva o zasielanie správ Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu 
a sociálnemu výboru ako aj novozaloženému Výboru regiónov v trojročných intervaloch 
o dosiahnutom pokroku v tejto oblasti doplnené vhodnými návrhmi.  

V čl. 130d ZES dostala Rada za úlohu zriadiť kohézny fond, ktorého cieľom bolo 
podporovať projekty v oblasti životného prostredia a transeurópske siete v oblasti dopravnej 
infraštruktúry.  
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Amsterdamská zmluva 
 

Amsterdamská zmluva sa pričinila o prečíslovanie článkov primárneho práva nevynímajúc 
ani ustanovenia o ekonomickej a sociálne súdržnosti. Pôvodné články 130a až 130e ZES boli 
po vstupe Amsterdamskej zmluvy do platnosti (v roku 1999) nahradené článkami 158 až 162 ZES 
a zaradené do hlavy XVII tretej časti ZES.  

Znenie jednotlivých článkov o ekonomickej a sociálnej súdržnosti sa však výrazne 
nezmenilo. Čl. 158 ZES definujúci ciele ekonomickej a sociálnej súdržnosti sa doplnil o cieľ 
znižovať zaostalosti nielen v najviac znevýhodnených regiónoch, ale i na ostrovoch vrátane 
vidieckych oblastí. Túto úpravu si vynútil vstup nových členských krajín do EÚ (najmä Fínska 
a Švédska), ktorých mnohé regióny sa vyznačovali veľmi nízkou hustotou zaľudnenia. 
 
Zmluva z Nice  
 

Zmluva z Nice zaviedla rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou v mnohých oblastiach, kde 
dovtedy Rada mohla rozhodovať iba jednomyseľne. Jednou z týchto oblastí sa stala aj politika 
súdržnosti. Dikcia čl. 161 ZES v znení Zmluvy z Nice umožňuje Rade od 1.1.2007 prijímať 
rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po získaní súhlasu Európskeho 
parlamentu a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov za 
predpokladu prijatia viacročného finančného výhľadu a s tým súvisiacej medziinštitucionálnej 
dohody, inak je tento postup možné uplatniť až od dátumu ich prijatia.   
 
Lisabonská zmluva 
 

Lisabonská zmluva opätovne prečíslovala ustanovenia primárneho práva a zaradila politiku 
súdržnosti do článkov 174 až 178 hlavy XVIII Zmluvy o fungovaní EÚ (predtým nazývaná ZES), 
ktoré predstavujú právny základ pre rozvoj činností EÚ v oblasti politiky súdržnosti.  

Lisabonská zmluva do čl. 3 Zmluvy o EÚ zaradila okrem iných cieľov EÚ i cieľ podporovať 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi. Podľa čl. 4 ZFEÚ 
patrí politika súdržnosti do spoločných právomocí Únie.  

Lisabonská zmluva dopĺňa pojem ekonomická a sociálna súdržnosť o územnú súdržnosť, 
nakoľko politika súdržnosti podporuje nielen oblasti ekonomicky a sociálne znevýhodnené, ale 
i oblasti, ktoré sú znevýhodnené v dôsledku svojej geografickej polohy. Túto skutočnosť bližšie 
rozvíja novo doplnený odsek 3 v čl. 174 ZFEÚ, podľa ktorého v rámci dotknutých regiónov je 
potrebné venovať mimoriadnu pozornosť vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami 
v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodnenými prírodnými a geografickými 
podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovné, 
cezhraničné a horské regióny.    

Článok 175 ZFEÚ je obsahovo zhodný s predchádzajúcim znením čl. 159 ZES. Členské 
štáty majú za úlohu riadiť a koordinovať svoje hospodárske politiky tak, aby dosiahli ciele politiky 
súdržnosti. Úlohou Únie je podporovať dosahovanie jej cieľov prostredníctvom finančných 
nástrojov, akými sú najmä štrukturálne fondy a nástroje Európskej investičnej banky. Úlohou 
Komisie je každé tri roky predkladať správu o politike súdržnosti EÚ, účinnosti finančných 
nástrojov a prípadné návrhy nových opatrení. Doteraz Komisia vydala sedem takýchto správ 
(posledná zatiaľ z roku 2017).  
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Článok 176 ZFEÚ je obsahovo zhodný s predchádzajúcim znením čl. 160 ZES. Uvedený 
článok vymedzuje základné poslanie Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, aby svojou účasťou 
na rozvoji a štrukturálnych zmenách v zaostávajúcich regiónoch a pri premene upadajúcich 
priemyselných oblastí pomohol odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v EÚ. Pravidlá 
poskytovania finančnej pomoci z tohto fondu upravujú sekundárne právne akty, v súčasnosti je to 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1303/2013 zo 17.12.2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. 

Článok 177 ZFEÚ umožňuje Európskemu parlamentu a Rade riadnym legislatívnym 
postupom vymedziť nariadením úlohy, prioritné ciele a organizáciu štrukturálnych fondov. Zároveň 
vymedzuje poslanie Kohézneho fondu poskytovať finančné príspevky na projekty z oblasti 
životného prostredia a transeurópskych sietí týkajúcich sa dopravnej infraštruktúry, pričom 
Protokol č. 28 pripojený k Lisabonskej zmluve dodáva, že takéto financovanie je možné iba 
v členských štátoch s hrubým národným produktom na osobu nižším ako 90% priemeru Únie. 
Pravidlá financovania projektov z Kohézneho fondu upravuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 1084/2006.  

Článok 178 ZFEÚ upravuje spôsob a formu prijímania vykonávacích predpisov 
k nariadeniam o štrukturálnych fondoch. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou majú 
vykonávacie predpisy k Európskemu fondu regionálneho rozvoja formu nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (predtým formu rozhodnutí Rady).  

  
3.3.2 Politika súdržnosti v sekundárnom práve EÚ 

Články 174 a nasl. ZFEÚ predstavujú právny základ, na ktorom môžu Rada a Európsky 
parlament prijímať právne akty sekundárneho práva, kam zaraďujeme nariadenia, smernice, 
rozhodnutia, odporúčania a stanoviská. Z nich sa v politike súdržnosti najviac využívajú nariadenia.  

K súčasne platným a účinným právnym aktom sekundárneho práva politiky súdržnosti 
možno zaradiť: 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z  5. júla 2006 o Európskom 
zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení 
spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým 
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 
vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
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Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006  

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z  17. decembri 2013 
o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 
o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z  15. mája 2014 o Európskom 
námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) 
č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1255/2011 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým 
sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 
814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 

• nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z  8. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú 
vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja 

• rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach 
Spoločenstva o súdržnosti 

• rozhodnutie Rady 2006/493/ES z  19. júna 2006 , ktorým sa stanovuje suma podpory 
Spoločenstva pre rozvoj vidieka na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, jej 
ročné rozdelenie a minimálna čiastka, ktorá sa má sústrediť v oprávnených regiónoch podľa 
konvergenčného cieľa. 
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4 INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE POLITIKY SÚDRŽNOSTI V EÚ A SR 

4.1 Jednotný administratívny priestor EÚ 

Problematika správy vecí verejných je ústrednou témou budovania Európy, ktorá je prvom 
rade a predovšetkým určitou inštitucionálnou štruktúrou. Inštitúcie vytvorené pre fungovanie 
Európskej únie – Parlament, Rada EÚ, Komisia, Súdny dvor EÚ a Dvor audítorov – nie sú 
náhradami za národné inštitúcie. Ale národné inštitúcie a inštitúcie EÚ kooperujú a sú navzájom 
závislé. V podmienkach tohto systému zohrávajú národné verejné administratívy veľmi významnú 
úlohu. Sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu výkonu politík EÚ vo všetkých štátoch EÚ 
v mene svojich príslušných národných vlád (exekutív). EÚ disponuje centrálnou administratívou. Je 
závislá od národných vlád v oblasti implementácie jej direktív a nariadení. A vďaka pravidlám (ako 
napr. o vzájomnom uznávaní) vláda každého členského štátu je závislá na kvalite implementácie 
politiky EÚ zo strany svojich partnerov, aby mohla naplniť svoje domáce povinnosti a priority.  

Správa vecí verejných v Európe je charakterizovaná vzájomnou závislosťou, hlavne 
na úrovni administratívy. Európska únia nevyžaduje od členských štátov, aby dodržiavali určité 
základné pravidlá upravujúce usporiadanie a fungovanie ich verejnej administratívy (správy). 
Nakoľko zakladajúce zmluvy neobsahujú žiadne všeobecné ustanovenia upravujúce verejnú  
správu. Nebola tiež prijatá žiadna Generálna direktíva. Inými slovami, okrem niekoľkých 
zriedkavých prípadov, keď Európska únia stanovuje požiadavku, aby členské štáty vytvárali určité 
organizačné  formy (napr. v spojitosti s podporou konkurenčného prostredia v službách 
všeobecného hospodárskeho  významu. V duchu princípu subsidiarity je národná administratíva 
zodpovednosťou národných vlád. Napriek relatívnej absencii priamych kompetencií Európska únia 
ovplyvňuje spôsob, akým sú členské štáty spravované.  

Jediná požiadavka, ktorú Únia v tomto smere svojim členom ukladá, je vyjadrená v podobe 
výsledkov, ktoré by sa mali dosiahnuť. Štáty môžu vytvárať svoju verejnú správa podľa vlastnej 
vôle, no táto musí fungovať takým spôsobom, ktorý zabezpečí, že úlohy EÚ sa budú plniť efektívne 
a správne, aby sa dosiahli Úniou plánované výstupy. Na tomto základe je Únia oprávnená 
vyžadovať od súčasných i budúcich členských štátov, aby disponovali spoľahlivým systémom 
správy vecí verejných, ktorý je okrem iného schopný promptne inštalovať štandardy a rozhodnutia 
Únie do právneho systému danej krajiny, v rámci jej hraníc a tieto účinne implementovať a napokon 
zabezpečiť ich presadzovanie pomocou adekvátnych prostriedkov kontroly a procedúr pre 
urovnávanie sporov. Má tiež právo vyžadovať od svojich členov schopnosť dynamicky 
zabezpečovať konzistentnosť ich domácich politík a politík Únie. Krajiny, ktorých sa to týka, musia 
byť zároveň schopné dosahovať pokrok spolu so zvyškom krajín EÚ, vrátane dosahovania 
hospodárskeho rastu a jeho sociálnych efektov.  

Primárnym cieľom Únie je ekonomická integrácia. Európske spoločnosti operujú čoraz viac 
v európskom resp. celosvetovom ako aj národnom meradle. Ak ekonomická efektívnosť 
a znižovanie transakčných nákladov vedú k zavádzaniu spoločnej meny, rovnako nevyhnutným 
spôsobom budú ekonomickí aktéri presadzovať dodržiavanie spoločných štandardov 
administratívneho a regulačného rámca, v podmienkach ktorého operujú. A spoločnosti sú práve tak 
ako vlády závislé od efektívneho fungovania procesu vzájomného uznávania kvality svojich 
produktov predávaných v iných krajinách a tiež opačne kvality produktov, ktoré importujú.  
Postupne sa formuje niečo, čo by sa dalo nazvať “európskym administratívnym priestorom”. Aby 
sa mohli rozhodnutia EÚ implementovať, často sa organizujú stretnutia verejných zamestnancov 
z členských štátov. Rozvíjajú sa určité modely komunikácie, ktoré ovplyvňujú procesy 
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rozhodovania čo vedie k spoločným riešeniam problémov. Úradníci a experti z európskych štátov si 
zvykajú na spoločné riešenie problémov, medzi ktoré patria aj problémy verejnej správy. Vzniká 
európsky administratívny priestor so svojimi vlastnými tradíciami, ktoré vychádzajú avšak zároveň 
prekonávajú typické administratívne tradície Únie. Administratívna spoľahlivosť, ktorá je 
nevyhnutnou pre vládu zákona, efektívnu implementáciu politík a ekonomického rozvoja, je jednou 
z kľúčových charakteristík tohto priestoru.  

4.2 Inštitucionálny systém v EÚ 

Európska únia má pre zabezpečenie realizácie svojich politík k dispozícii inštitucionálny 
rámec, ktorého účelom je podporovať jej hodnoty, sledovať jej ciele, slúžiť jej záujmom, záujmom 
jej občanov a členských štátov, ako aj zabezpečovať konzistentnosť, efektívnosť a kontinuitu jej 
politík a činností. Inštitucionálne štruktúra EÚ je jedinečný fenomén v medzinárodnom práve. 
Členské krajiny EÚ zostávajú nezávislými suverénnymi štátmi v rámci členstva v EÚ, ale 
na základe pristúpenia k EÚ delegujú niektoré zo svojich rozhodovacích právomocí na inštitúcie 
EÚ. Následne na európskej úrovni prebieha demokratické rozhodovanie o špecifických otázkach 
spoločného záujmu.  
 Inštitúcie Európskej únie plnia nezastupiteľnú úlohu v systéme fungovania Európskej únie. 
Ich postupný vývoj vrátane tvorby vzájomných väzieb a interakcie prebiehal už od 50. rokov 20. 
storočia, t.j. od začiatkov novodobého budovania európskej integrácie. V súčasnosti môžeme 
hovoriť o hlavných a doplnkových inštitúciách EÚ, pričom ich aktuálny stav a funkcie boli 
upravené Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009 a považuje sa za 
jednu z najväčších reforiem v systéme fungovania EÚ. Podľa článku 13 Zmluvy o EÚ, má Únia 
k dispozícii vlastný jednotný inštitucionálny rámec. 
Hlavné inštitúcie EÚ sú:  

• Európsky parlament 
• Európska rada 
• Rada Európskej únie (Rada) 
• Európska komisia 
• Súdny dvor Európskej únie 
• Európska centrálna banka 
• Európsky dvor audítorov 

 
Každá inštitúcia koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade 

s postupmi, podmienkami a cieľmi v nich ustanovenými. Inštitúcie navzájom v plnej miere 
spolupracujú. 

Inštitucionálna štruktúra Európskej únie je postavená na základnom trojuholníku hlavných 
inštitúcií, ktorými sú Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament. Tento systém následne 
dotvárajú ďalšie hlavné inštitúcie EÚ, ktorými sú na základe Lisabonskej zmluvy Európska rada, 
Európska centrálna banka, Súdny dvor EÚ a Dvor audítorov EÚ. Túto štruktúru pritom dopĺňajú 
ešte podporné inštitúcie vo forme rôznych agentúr, výborov či bánk. Okrem inštitúcií EÚ má 
dôležitú úlohu aj viacero orgánov, úradov, výborov a agentúr, zriadených zakladajúcimi zmluvami, 
nariadeniami, alebo rôznymi dohodami medzi inštitúciami EÚ. Európskemu parlamentu, Rade 
a Komisii pomáha (s poradnou funkciou): 

• Hospodársky a sociálny výbor  
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• Výbor regiónov 
 

Ak to ustanovujú zakladajúce zmluvy, tieto orgány nemožno obísť najmä v procese prípravy 
právnych aktov EÚ a počas ich schvaľovacieho procesu, i keď inštitúcie nemusia ich stanovisko 
plne rešpektovať. 

Rozdiel medzi inštitúciami EÚ a ostatnými orgánmi, výbormi a agentúrami EÚ je najmä 
v tom, že inštitúcie majú výkonnú, zákonodarnú alebo súdnu (t. j. rozhodovaciu) právomoc, kým 
orgány, výbory a agentúry ju v zásade nemajú. 
Medzi ďalšie orgány, ale aj úrady a agentúry Únie patria: 

• finančný orgán: Európska investičná banka (EIB), 
• kontrolné orgány: Európsky ombudsman, Európsky dozorný úradník pre ochranu 
• údajov (EDPS), 
• orgán pre vonkajšiu politiku: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), 
• medziinštitucionálne orgány a úrady: Úrad pre vydávanie publikácií EÚ (OP), Európsky 

úrad pre výber pracovníkov (EPSO), Európska škola verejnej správy (EAS) 
• decentralizované regulačné agentúry, úrady a orgány: pre určitú oblasť politiky, pre oblasť 

spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a pre oblasť priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti. 

 
Vzťah medzi inštitúciami EÚ a jej politikami  

Inštitucionálnu štruktúru môžeme rozdeliť do štyroch základných skupín, v súvislosti s ich 
úlohami a vzájomnými vzťahmi, a to nasledovne:  
Najvyšší orgán: Európska rada – určuje hlavné politické smerovanie Únie, nemá však právomoc 
prijímať právne predpisy. Predstavuje hlavu všetkých inštitúcií a jej predseda reprezentuje EÚ 
na najvyššej medzinárodnej úrovni.  

Legislatívne / zákonodarné orgány: Európska Komisia, Európsky Parlament, Rada Európskej Únie 
– tzv. „inštitucionálny trojuholník“ – vytvárajú riadnym legislatívnym postupom politiky a právne 
predpisy, ktoré platia v celej EÚ.  

Poradné orgány: Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov - zastupujú zainteresované 
skupiny občianskej spoločnosti a regionálnych vlád a radia legislatívnym orgánom v odborných 
otázkach formou konzultácií.  

Kontrolné orgány: Európsky súdny dvor, Európsky dvor audítorov, Európska centrálna banka – 
kontrolujú dodržiavanie a presadzovanie európskeho právneho poriadku (Súdny dvor), financovanie 
činností Únie a nakladanie s rozpočtom EÚ (Dvor audítorov), dodržiavanie menovej politiky 
a zodpovedajú za riadenie Eura (Európska centrálna banka).  
 

Fungovanie Únie je založené na zastupiteľskej demokracii. Občania sú na úrovni Únie 
priamo zastúpení v Európskom parlamente. Členské štáty sú zastúpené v Európskej rade hlavami 
štátov alebo predsedami vlád a v Rade EÚ svojimi vládami, ktoré samotné sú demokraticky 
zodpovedné buď svojim národným parlamentom, alebo svojim občanom. Každý občan má právo 
zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo 
najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi. Politické strany na európskej úrovni prispievajú 
k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie. 
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Európska rada 

Hlavná úloha: Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie 
Zloženie: Najvyšší štátny predstavitelia členských krajín EÚ, predseda komisie a Vysoký 

predstaviteľ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Sídlo: Brusel 
 

Európska Rada je vrcholnou politickou inštitúciou (na základe čl.17 Zmluvy o EÚ), kam ju 
zaradila Lisabonská zmluva. Prvé neformálne stretnutie predstaviteľov členských štátov 
Európskych spoločenstiev sa konalo v roku 1961. V roku 1974 sa stretla prvá formálna Európska 
rada. Do základných zmlúv Európskych spoločenstiev bola zahrnutá Jednotným európskym aktom 
(1988). Podľa Lisabonskej zmluvy (2009) sa Európska rada stala jednou zo siedmych formálnych 
inštitúcií EÚ. Európska rada vymedzuje politické smery EÚ a stanovuje jej priority. Európska rada 
nemá legislatívnu funkciu, teda neprijíma žiadne zákony. Európska rada dáva Únii potrebné 
podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority, rieši otázky 
strategického a prevažne dlhodobého významu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo 
predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Komisie. Jej práce 
sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Ide 
o pravidelné aj mimoriadne stretnutia (summity) najvyšších štátnych predstaviteľov členských 
krajín EÚ, ktorí majú v rukách reálnu výkonnú moc vo svojich domovských štátoch. Ide 
o predsedov vlád, prezidentov či kancelára (v závislosti od politického prerozdelenia moci 
v členskom štáte). Európska rada zasadá minimálne štyrikrát za rok, zvoláva ju jej predseda. Ak si 
to vyžaduje program rokovania, členovia Európskej rady môžu rozhodnúť, že každému z nich bude 
pomáhať minister, a v prípade predsedu Komisie, člen Komisie. Ak si to vyžaduje situácia, 
predseda zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady.  
Európska rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov. Európska rada 
sa uznáša: 

• najmä konsenzom (rozhodnutie je prijaté, ak s predloženým návrhom nikto nevysloví svoj 
nesúhlas), 

• jednoduchou väčšinou 
• kvalifikovanou väčšinou  
• jednomyseľne (o najdôležitejších otázkach).  

Európska rada volí svojho predsedu kvalifikovanou väčšinou na funkčné obdobie dva a pol 
roka s možnosťou opätovného zvolenia na jedno funkčné obdobie. Európska rada môže v prípade 
prekážok vo výkone funkcie alebo závažného pochybenia jeho funkčné obdobie ukončiť podľa 
rovnakého postupu. Predseda Európskej rady:  

a) predsedá Európskej rade a podnecuje jej prácu;  
b) zabezpečuje prípravu a plynulosť práce Európskej rady v spolupráci s predsedom Komisie 

a na základe práce Rady pre všeobecné záležitosti;  
c) usiluje sa uľahčiť dosiahnutie súdržnosti a konsenzu v rámci Európskej rady;  
d) po každom zasadnutí Európskej rady predkladá správu Európskemu parlamentu.  

Predseda Európskej rady na svojej úrovni a z titulu svojej funkcie zabezpečuje zastupovanie 
Únie navonok v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky bez 
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toho, aby boli dotknuté právomoci vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku. Predseda Európskej rady nesmie vykonávať vnútroštátnu funkciu. 

Netreba si ju mýliť s Radou Európy (mimovládna organizácia na ochranu ľudských práv v Európe) 
či Radou EÚ (inštitúcia EÚ tvorená príslušnými ministrami členských štátov EÚ).  
 

Európsky parlament 

Hlavná úloha: Zastupovať občanov EÚ a vykonávať legislatívnu, rozpočtovú a kontrolnú 
funkciu 

Zloženie: Priamo volení zástupcovia členských krajín (751) 
Sídlo: Štrasburg 
 

Európsky parlament je upravený v čl. 14 Zmluvy o EÚ a článkoch 223-224 Zmluvy 
o fungovaní EÚ. Je označovaný aj ako „Hlas ľudu“. Dôvodom je skutočnosť, že Európsky 
parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Európskej únie. Je najväčším multilaterálnym 
parlamentom na svete. Počet poslancov môže byť maximálne 751 z 28 členských štátov. 
O poslancoch Európskeho parlamentu rozhodujú občania EÚ v priamych voľbách, ktoré sa konajú 
raz za 5 rokov v rámci jedného týždňa v celej EÚ. Voliť môže každý občan EÚ spôsobilý na právne 
úkony a starší ako 18 rokov. 
Poslanci Európskeho parlamentu:  

• Mandát poslanca je 5-ročný.  
• Poslanci sú rozdelení podľa straníckej príslušnosti (parlamentné frakcie).  
• Počet poslancov ČŠ závisí od veľkosti krajiny a počtu obyvateľov.  

 
Počet poslancov za jednotlivé členské štáty v Európskom parlamente: 
Členský štát Počet poslancov 
Nemecko 95 
Francúzsko 74 
Taliansko 73 
Spojené Kráľovstvo 71 
Španielsko 54 
Poľsko 51 
Rumunsko 32 
Holandsko 26 
Belgicko, Česká republika, Maďarsko, Grécko, Portugalsko 21 
Švédsko 20 
Rakúsko 18 
Bulharsko 17 
Dánsko, Fínsko, Slovensko 13 
Litva, Írsko, Chorvátsko 11 
Lotyšsko, Slovinsko 8 
Estónsko, Cyprus, Luxembursko ,Malta 6 
SPOLU 748 

Zdroj: Európsky parlament, 2017 

Zasadnutia Európskeho parlamentu sa konajú minimálne raz za mesiac v oficiálnom sídle 
v Štrasburgu. Okrem toho má Európsky parlament pracovné sídlo v Bruseli, kde sa nachádzajú 
kancelárie poslancov a konajú zasadnutia výborov a v Luxemburgu, kde je sídlo sekretariátu. 
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Európsky parlament spolu s Radou vykonáva: 
• legislatívne funkcie (podieľa sa na prijímaní sekundárneho práva a schvaľovaní 

medzinárodných dohôd Únie), 
• rozpočtové funkcie (podieľa sa na schvaľovaní rozpočtu EÚ), 
• kreačné funkcie (schvaľuje predsedu a ostatných členov Komisie). 

 
Samostatne Európsky parlament vykonáva najmä: 

• kreačné funkcie (sám volí ombudsmana), 
• poradné funkcie 
• kontrolné funkcie (prostredníctvom výborov) dohliada na plnenie rozpočtu, skúma účty, 

finančné výkazy a správy predložené Komisiou, ako aj kontrolné správy Dvora audítorov, 
prerokúva výročnú súhrnnú správu Komisie o činnosti Únie, prípadne iné správy predložené 
Komisiou, správy iných inštitúcií, napríklad správu o výsledkoch zasadnutia Európskej rady, 
výročnú správu Európskej centrálnej banky o činnosti ESCB a o menovej politike a výročnú 
správu Dvora audítorov. Významná kontrolná funkcia spočíva v možnosti vysloviť 
Európskej komisii nedôveru a zosadiť tak jej členov z funkcií (na verejnom hlasovaní 
absolútnou väčšinou hlasov a zároveň dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov). 
Sekundárne právne akty v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
sa prijímajú bez účasti Európskeho parlamentu. Vysoký predstaviteľ Únie sa však 
pravidelne radí s Parlamentom a informuje ho o podstatných aspektoch a rozhodnutiach 
z oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP). Parlament môže v rámci 
SZBP prijímať len odporúčania. Parlament môže tiež vypočúvať osobitného zástupcu 
v oblasti SZBP a vedúcich delegácií Únie v tretích krajinách. 

 
Významný prvok nadnárodnosti EÚ predstavuje aj skutočnosť, že sa poslanci Parlamentu 

nezoskupujú podľa štátnej príslušnosti, ale podľa politickej orientácie a vytvárajú tzv. politické 
skupiny. Politickú skupinu tvorí aspoň 25 poslancov, ktorí boli zvolení v aspoň jednej štvrtine 
členských štátov. Každý poslanec môže byť členom iba jednej politickej skupiny. V súčasnosti 
existuje v Európskom parlamente 7 politických skupín. 

Politické skupiny: 
• Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati), 
• Progresívna aliancia socialistov a demokratov, 
• Aliancia liberálov a demokratov za Európu, 
• Európski konzervatívci a reformisti, 
• Zelení / Európska slobodná aliancia, 
• Európska zjednotená ľavica / Severská zelená ľavica, 
• Európa slobody a priamej demokracie. 
 

Práca Európskeho parlamentu je vzhľadom na počet jeho poslancov rozdelená do rôznych 
štruktúr. Konečné rozhodnutie musí byť schválené v pléne (všetci poslanci). Riadna schôdza pléna 
Európskeho parlamentu sa zvoláva spravidla každý mesiac. Okrem toho môže predseda zvolať 
mimoriadnu schôdzu Európskeho parlamentu na žiadosť Komisie, Rady alebo väčšiny poslancov. 
Rokovania v pléne sú vždy verejné. Európsky parlament je uznášaniaschopný, ak je v rokovacej 
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sále prítomná tretina všetkých poslancov. Každý poslanec hlasuje samostatne a osobne a nemôže 
sa dať pri hlasovaní zastúpiť. Európsky parlament sa uznáša nasledujúcimi spôsobmi: 

a) väčšinou odovzdaných hlasov (jednoduchou väčšinou), ak zakladajúce zmluvy neustanovujú 
inak, 

b) väčšinou všetkých poslancov (absolútnou väčšinou), napríklad pri voľbe predsedu Komisie, 
c) dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá súčasne predstavuje absolútnu väčšinu 

poslancov, najmä pri vyslovení nedôvery Komisii. 

Rokovanie o návrhoch právnych aktov Európskej komisie a Rady EÚ prebieha najmä 
vo výboroch Parlamentu, ktoré tiež v prípade potreby pripravujú správy predkladané na plenárnom 
zasadnutí. Do Parlamentných výborov sa poslanci zaraďujú na začiatku volebného obdobia na 2,5 
roka. Európsky parlament má 20 stálych parlamentných výborov. 
 
Vzťah Európskeho parlamentu k ostatným inštitúciám EÚ  
Parlament a Komisia 
 EP vyslovuje dôveru Komisii 
Parlament a Rada EÚ 
 Spolupráca sa realizuje formou princípu riadneho legislatívneho postupu 
Parlament a Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 
 Parlament realizuje konzultácie s Radou EÚ a Komisiou o otázkach a vývoji Spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky  
Parlament a spolupráca v oblasti súdnictva a vnútorných vecí 
 formou konzultácií 
Parlament a demokratická kontrola nad ekonomickou a menovou úniou 
 Európska centrálna banka sa zodpovedá EP 
 

Rada Európskej únie 

Hlavná úloha: Prijímať právne predpisy a koordinovať politiky EÚ 
Zloženie: Ministri z každej krajiny EÚ podľa oblasti politiky, o ktorej sa má diskutovať 
Sídlo: Brusel 
 

Rada EÚ patrí k najvýznamnejším inštitúciám EÚ. Je súčasťou základného rozhodovacieho 
trojuholníka Komisia – Rada – Parlament. Predstavuje hlas členských štátov a je hlavným 
zákonodarným orgánom EÚ. Ako jediná má výlučné právo prijímať legislatívu, a to buď 
samostatne alebo v spolurozhodovaní s Európskym parlamentom (čl.16 Zmluvy o EÚ).  

Rada EÚ má 28 členov, ktorými sú ministri členských štátov (1 minister z každého 
členského štátu). Ministri zastupujú záujmy členských krajín a sú politicky zodpovední národným 
vládam, ktoré ich nominovali. Zloženie Rady EÚ sa pritom mení v závislosti od oblasti spoločnej 
politiky a témy, ktorá sa aktuálne rieši. Existuje preto viacero formácií Rady EÚ. Rada zasadá 
v desiatich rôznych zloženiach (formáciách: 

1. Rada pre všeobecné záležitosti (GAC), 
2. Rada pre zahraničné veci (FAC), 
3. Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (vrátane rozpočtu, ECOFIN), 
4. Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti (vrátane civilnej ochrany, JHA), 
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5. Rada pre zamestnanosť, sociálnu politika, zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa (EPSCO), 
6. Rada pre konkurencieschopnosť (vnútorný trh, priemysel a výskum, vrátane cestovného 

ruchu, COMPET), 
7. Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE), 
8. Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRI/FISH), 
9. Rada pre životné prostredie (ENVI) a 
10. Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru (vrátane audiovizuálnych záležitostí, EYC). 

Ktorý minister za členský štát bude na konkrétnom zasadnutí Rady prítomný, závisí od predmetu 
prerokovávanej problematiky (obsahu návrhu právneho aktu). 

Rada EÚ má svojho predsedu, ktorý sa mení v 6-mesačnom intervale v závislosti od toho, 
ktorá členská krajina predsedá Európskej únii a aj Rade EÚ. Jedinou výnimkou je Rada ministrov 
zahraničných vecí, ktorá má stáleho predsedu, ktorým je vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku. Predseda riadi program a organizuje pracovné stretnutia Rady EÚ. 

Rada EÚ plní 5 kľúčových úloh, a to:  
1. Schvaľovanie právnych predpisov EÚ (sekundárne právo – nariadenia, smernice, atď.).  
2. Koordinácia politík členských štátov.  
3. Rozvíjanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
4. Uzatváranie medzinárodných dohôd v mene Únie 
5. Spoločne s Európskym parlamentom prijíma rozpočet Únie. 

Rada spolu s Európskym parlamentom vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie. Vykonáva 
funkcie tvorby politík a koordinačné funkcie v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách.  

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov, ktorí sú oprávnení hlasovať. 
Rada sa uznáša nasledujúcimi spôsobmi: 

• kvalifikovanou väčšinou, ak zmluvy neustanovujú inak. Kvalifikovaná väčšina (upravená 
v článku 238 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) je najčastejší spôsob uznášania 
sa Rady a v priebehu vývoja ES a neskôr Únie postupne nahrádza jednomyseľné hlasovanie. 
Uznesenie Rady sa považuje za prijaté kvalifikovanou väčšinou, ak sú súčasne splnené 
nasledujúce podmienky: 

o za návrh hlasuje 55% členských štátov (16 z 28 štátov) 
o návrh podporujú členské štáty, ktoré zastupujú 65 % celkového počtu obyvateľov EÚ 

Súčasťou blokujúcej menšiny musia byť aspoň 4 členovia Rady, ktorí predstavujú viac ako 35 % 
počtu obyvateľov EÚ. 
• jednomyseľne v prípadoch výslovne ustanovených zakladajúcimi zmluvami, pričom 

zdržanie sa hlasovania nebráni prijatiu uznesenia. Jednomyseľné je výnimočné a uplatňuje 
sa iba v niektorých citlivých oblastiach, v ktorých sa členské štáty odmietli vzdať práva veta, 
napríklad v oblasti spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, spoločnej obrannej 
politiky a v oblasti daní a sociálnej politiky. 

• Jednoduchá väčšina – sa vyžaduje v prípade procedurálnych a administratívnych otázok 
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Súčasné rozdelenie hlasov členských štátov pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou v Rade 
Členský štát Počet hlasov 
Francúzsko, Taliansko , Nemecko, Spojené kráľovstvo 29 
Španielsko, Poľsko 27 
Rumunsko 14 
Holandsko 13 
Belgicko, Česká republika, Maďarsko, Grécko, Portugalsko 12 
Švédsko, Rakúsko, Bulharsko 10 
Dánsko, Fínsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Slovensko 7 
Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko, Slovinsko 4 
Malta 3 
SPOLU 352 
Zdroj: Rada EÚ, 2017 
 
Za prípravu práce Rady EÚ sú zodpovedné nasledovné zložky:  

• Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov (COREPER), 
• pracovné skupiny  
• osobitné výbory (spolu takmer 250 skupín a výborov). 

 
Výbor zložený zo stálych predstaviteľov vlád členských štátov (COREPER) je 

najvýznamnejší prípravný orgán Rady. Pozostáva zo stálych predstaviteľov členských štátov EÚ, 
ktorí majú postavenie veľvyslancov. Na tento účel členské štáty vytvorili v Bruseli svoje stále 
zastúpenia pri Európskej únii. Stále zastúpenia zabezpečujú aj stály kontakt medzi Komisiou 
a vládami členských štátov a vzájomne ich informujú o ich zámeroch a iniciatívach. COREPER 
pripravuje všetky zasadnutia Rady, najmä vopred preskúma všetky body programu zasadnutia, 
usiluje sa o dosiahnutie konsenzu na svojej úrovni, predkladá Rade usmernenia alebo navrhované 
riešenia. Jednotliví členovia COREPERu vopred informujú ministrov, či o určitej otázke existuje 
dostatočný konsenzus. COREPER je orgán a jeho úlohou je v čo najväčšej miere odstrániť 
zostávajúce výhrady a rozpory medzi pozíciami členských krajín (ktoré neboli odstránené 
v pracovných skupinách) a nechať na rozhodovanie ministerskej Rady iba politicky dôležité otázky. 
COREPER tiež reprezentuje Radu v zmierovacom výbore v rámci zmierovacej procedúry v procese 
spolurozhodovania medzi Radou a EP. COREPER je členený na dve formácie – COREPER I 
pokrýva sektory Vnútorný trh, Energetika, Výskum, Priemysel, Telekomunikácie, Rybárstvo, 
Doprava, Životné prostredie, Ochrana spotrebiteľa, Zamestnanosť a sociálne záležitosti, 
Vzdelávanie, Kultúra, Cestovný ruch, Poľnohospodárstvo; COREPER II pokrýva Vonkajšie 
vzťahy, Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a ďalšie otázky všeobecného charakteru, 
ECOFIN, Rozvoj, Spravodlivosť a vnútorné otázky, Rozpočet. Členovia COREPER I sú 
zástupcovia vedúcich stálych zastupiteľstiev členských krajín. Na rokovaní sa spravidla zúčastňuje 
aj príslušný attaché. COREPER I zasadá spravidla 1 krát týždenne. Zasadnutia COREPER I sú 
pripravované prípravnou skupinou - tzv. Mertens Group. Skupina zasadá 2 krát týždenne 
a zúčastňuje sa jej určený pracovník Misie – zástupca MZV SR vzhľadom k prierezovému 
charakteru, môže si však prizvať na prejednanie i konkrétny príslušník ministerstva. Coreper II 
pozostáva zo stálych predstaviteľov každého členského štátu. Predsedá mu stály predstaviteľ 
krajiny, ktorá zastáva predsedníctvo v Rade pre všeobecné záležitosti. Coreper II pripravuje prácu 
štyroch zložení Rady a to pre hospodárske a finančné záležitosti, zahraničné veci, všeobecné 
záležitosti a spravodlivosť a vnútorné veci. 

Coreperu pomáhajú pracovné skupiny zložené z národných odborníkov, ktoré  ako prvé 
skúmajú návrhy aktov predkladané Komisiou. Po ich dostatočnom prerokovaní je návrh aktu 
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postúpený na rokovanie Coreperu. Rade pomáha Generálny sekretariát pod vedením generálneho 
tajomníka, vymenovaného samotnou Radou, ktorý pripravuje jej zasadnutia po technickej stránke. 

 

Európska komisia 

Hlavná úloha: Navrhovať legislatívu EÚ a zastupovať a brániť záujmy EÚ ako celku 
Zloženie: Kolégium komisárov   
Sídlo: Brusel 
 

Európska komisia je jednou z najdôležitejších inštitúcií EÚ. Riadi každodenný chod 
a činnosti súvisiace s dosahovaním jednotlivých politík celej Únie a jej cieľov. Je teda výkonným 
orgánom EÚ ( čl. 17 Z o EÚ) a je plne nezávislá na národných vládach. Komisia je na vládach 
členských štátov nezávislá inštitúcia a jej hlavnou úlohou je presadzovať záujmy Európskej únie 
ako celku a zabezpečovať uplatňovanie práva EÚ členskými štátmi a jednotlivcami. Motor 
integrácie a hájenie záujmov EÚ vykonáva Komisia najmä v rámci svojej výlučnej zákonodarnej 
iniciatívy, tzn. jedine Komisia je oprávnená navrhnúť právny predpis Únie, ktorý pravdaže posilní 
fungovanie EÚ, najmä jej vnútorný trh. Komisia je zložená z 28 komisárov (1 z každého členského 
štátu EÚ), ktorých nominujú členské štáty a následne sú volení Európskym parlamentom 
na obdobie 5 rokov. Komisia má svojho predsedu, ktorým je na návrh Európskej rady schválený 
Európskym parlamentom. Dôležitú funkciu majú tiež podpredsedovia Komisie a vysoký 
predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Členovia Komisie sú vybraní 
na návrh vlád členských štátov na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti 
spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti. Komisia je pri vykonávaní svojich úloh 
úplne nezávislá. Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 2, členovia Komisie nesmú žiadať ani 
prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry. Musia sa zdržať 
akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh. Podľa platnej 
európskej legislatívy sa Komisia má skladať z takého počtu členov vrátane jej predsedu a vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý zodpovedá dvom tretinám 
počtu členských štátov, pokiaľ Európska rada nerozhodne jednomyseľne o zmene tohto počtu. 
Mandát člena Komisie je obnoviteľný. 
 
Komisia háji záujmy Európskej únie ako celku a plní nasledovné 4 základné úlohy:  

1) Navrhuje nové právne predpisy a predkladá ich na schválenie Európskemu parlamentu 
a Rade EÚ.  

2) Zodpovedá za správu rozpočtu EÚ a prideľuje jeho finančné prostriedky.  
3) Presadzuje uplatňovanie a dodržiavanie právnych predpisov EÚ (spoločne so Súdnym 

dvorom EÚ).  
4) Reprezentuje a zastupuje EÚ na medzinárodnej scéne, napríklad pri vyjednávaní 

medzinárodných zmlúv medzi EÚ a tretími krajinami.  
Komisia podporuje všeobecný záujem Únie a na tento účel sa ujíma vhodných iniciatív. 

Zabezpečuje uplatňovanie zmlúv, ako aj opatrení prijatých inštitúciami na ich základe. Dohliada 
na uplatňovanie práva Únie pod kontrolou Súdneho dvora Európskej únie. Plní rozpočet a riadi 
programy. Vykonáva koordinačné, výkonné a riadiace funkcie v súlade s podmienkami 
ustanovenými v zmluvách. S výnimkou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a iných 
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prípadov ustanovených v zmluvách zabezpečuje zastupovanie Únie navonok. Dáva iniciatívy 
na ročné a viacročné programovanie Únie v snahe dosiahnuť medziinštitucionálne dohody. 
Legislatívne akty Únie môžu byť prijaté len na základe návrhu Komisie, pokiaľ zmluvy 
neustanovujú inak.  

Predseda Komisie vydáva usmernenia pre prácu Komisie, rozhoduje o vnútornej organizácii 
Komisie, zabezpečuje, aby konala konzistentne, efektívne a ako kolektívny orgán a spomedzi 
členov Komisie vymenúva podpredsedov s výnimkou vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku. Člen Komisie sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda. Predseda, 
vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ostatní členovia Komisie 
podliehajú ako celok schváleniu Európskeho parlamentu. Na základe tohto schválenia vymenuje 
Európska rada kvalifikovanou väčšinou Komisiu. Komisia sa ako celok zodpovedá Európskemu 
parlamentu. V súlade s článkom 234 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Európsky parlament 
hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii. Ak je takýto návrh prijatý, členovia Komisie 
sa musia kolektívne vzdať svojich funkcií a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku sa musí vzdať svojich funkcií, ktoré vykonáva v rámci Komisie. Funkcia 
člena Komisie zaniká riadnym uplynutím funkčného obdobia, alebo smrťou, odstúpením (vzdaním 
sa funkcie) a odvolaním. Člena Komisie môže na žiadosť Rady alebo Komisie odvolať iba Súdny 
dvor v prípade, ak nespĺňa podmienky predpísané pre výkon funkcie alebo sa dopustil závažného 
pochybenia. Člen Komisie sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda Komisie. V prípade ak 
Európsky parlament vysloví Komisii nedôveru, členovia Komisie sa kolektívne vzdajú svojich 
funkcií. 

Okrem uvedenej všeobecnej právomoci zákonodarnej iniciatívy, na ktorú má Komisia 
výlučnú právomoc, je z tohto dôvodu iniciátorom každej úniovej politiky (menovej, ochrany 
spotrebiteľa, obchodnej a pod.). Komisia tiež predkladá Rade odporúčania na uzatváranie 
medzinárodných dohôd a po jej delegovaní sama medzinárodné dohody s inými medzinárodnými 
organizáciami alebo tretími štátmi dojednáva. 

V rámci kontrolnej právomoci, Komisia je jedným z aktívne legitimovaných subjektov, 
ktoré môžu iniciovať aj konanie o neplatnosť aktu alebo konanie o nečinnosť inej inštitúcie Únie. 
Komisia dohliada pod kontrolou Súdneho dvora na uplatňovanie práva Únie členskými štátmi, 
fyzickými a právnickými osobami ako aj inštitúciami Únie.  

Komisia však koná vždy kolektívne a všetky dôležité rozhodnutia prijíma v zbore. Hoci 
každý komisár osobitne zodpovedá za svoju oblasť činnosti, ktorú mu pridelil predseda, nemá 
vlastnú rozhodovaciu právomoc a musí presvedčiť väčšinu svojich kolegov, aby v zbore prijali ním 
požadované opatrenie. Komisia taktiež ako celok zodpovedá Európskemu parlamentu, ktorý jej 
môže vysloviť nedôveru. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Komisia 
prijíma rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov na základe návrhov jedného alebo 
viacerých členov. Komisia zasadá minimálne raz týždenne, v prípade potreby častejšie. Zasadnutia 
Komisie nie sú verejné a zvoláva ich predseda. Zasadnutí Komisie sa zúčastňujú všetci jej členovia. 
Komisárom pri plnení ich úloh pomáhajú generálne riaditeľstvá Generálne riaditeľstvá sú vytvárané 
podľa jednotlivých oblastí politík, ktoré patria do ich pôsobnosti. Služby plnia administratívne 
úlohy alebo osobitné funkcie. Pomáhajú im expertné skupiny, ktoré poskytujú nezávislé odborné 
poradenstvo vo vymedzených oblastiach, pomáhajú Komisii pri príprave návrhov úniových aktov, 
ako aj pri implementácii legislatívy a politík Únie.. 
Európska komisia má tiež svoje zastúpenie v každom členskom štáte s cieľom byť bližšie 
k občanom EÚ. 



51 

Súdny dvor Európskej únie 

Hlavná úloha: Dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní zmlúv 
Zloženie: Sudcovia – jeden z každého členského štátu  
Sídlo: Luxemburg 
 

Súdny dvor Európske únie bol založený ešte v roku 1952 na základe Parížskej zmluvy. 
Od týchto čias je stálou súčasťou európskych inštitúcií. Súdny dvor EÚ poskytuje orgánom EÚ ako 
aj členským štátom Únie výklad prijatej legislatívy EÚ (čl. 19 Zmluvy o EÚ a články 251-281 
Zmluvy o fungovaní EÚ). Cieľom je zabezpečiť jej rovnaké uplatňovanie vo všetkých krajinách 
EÚ. Zároveň overuje zlučiteľnosť prijatej legislatívy EÚ s primárnym právom Únie, t.j. či sú prijaté 
nariadenia Rady či rozhodnutia Európskej komisie a Európskeho parlamentu v súlade s platnými 
medzinárodnými zmluvami upravujúcimi fungovanie Európskej únie.  
Súdny dvor Európskej únie v súčasnosti pozostáva z troch samostatných súdov: 

• Súdneho dvora, 
• Všeobecného súdu a 
• Súdu pre verejnú službu EÚ, 

ktoré zabezpečujú dodržiavanie práva Európskej únie a tiež ho ako jediné autoritatívne interpretujú 
(v prípadoch sporov o jeho správny výklad a uplatňovanie). Súdny dvor a Všeobecný súd sú tiež 
jediné súdy, ktoré sú oprávnené spochybniť platnosť sekundárneho práva EÚ. Súd pre verejnú 
službu EÚ ako jediný súd v prvom stupni rozhoduje o všetkých sporoch a žalobách medzi 
zamestnancami a príslušnou zamestnávateľskou inštitúciou, orgánom, agentúrou a výborom EÚ. 
Voči jeho rozhodnutiam, v druhom stupni, koná Všeobecný súd. 

Na Súdnom dvore pôsobí 28 sudcov (jeden z každého členského štátu EÚ), ktorí sú volení 
na obdobie 6 rokov s možnosťou opätovného zvolenia a osem generálnych advokátov, ktorí 
predkladajú stanoviská k prípadom predloženým Súdnemu dvoru EÚ. Musia konať verejne 
a nestranne. Všeobecný súd je podobne ako Súdny dvor obsadený jedným sudcom za každý členský 
štát. Sudcovia Súdneho dvora a Všeobecného súdu a generálni advokáti Súdneho dvora sú oficiálne 
vymenúvaní na základe spoločnej dohody vlád členských štátov podľa nominácií jednotlivých vlád 
členských štátov. Sudcovia Súdu pre verejnú službu EÚ sú vymenovaní na základe jednomyseľného 
rozhodnutia Rady EÚ. 
Rieši súdne spory medzi:  

• členskými štátmi;  
• EÚ a členským štátom;  
• orgánmi a inštitúciami EÚ;  
• podnikmi alebo jednotlivcami a EÚ.  

Súdny dvor EÚ môže konať a rozhodovať len v tých sporoch, ktoré sú mu aktívne 
legitimovaným subjektom predložené, v rámci jednotlivých konaní taxatívne stanovených 
zakladajúcou zmluvou. Súdy EÚ teda prejednávajú a rozhodujú len také veci ústavnoprávnej, 
občianskoprávnej, obchodnoprávnej a inej povahy, ktoré možno podradiť pod niektoré konanie 
(druh žaloby) výslovne zakotvené v zakladajúcich zmluvách (napríklad konanie o porušení práva 
EÚ zo strany členského štátu, konanie o prejudiciálnej otázke vnútroštátneho súdu o výklade 
úniového práva alebo o platnosti aktu sekundárneho práva, konanie o nečinnosti inštitúcie EÚ 
a pod.). Súdny dvor Európskej únie vo všeobecnosti nemá právomoc v oblasti spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky. 
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Prostriedkami výkonu súdnej právomoci Únie sú súdne rozhodnutia: rozsudky, stanoviská 
a uznesenia Súdneho dvora EÚ. Súd najčastejšie vydáva rozhodnutia v nasledovných typoch 
prípadov:  

• žiadosť o rozhodnutie o predbežnom opatrení,  
• žaloba o nesplnenie povinnosti,  
• žaloba o neplatnosť,  
• žaloba pre nečinnosť,  
• akcie na náhradu škody.  

Rozhodnutia súdneho dvora sa prijímajú väčšinou hlasov rozhodujúcich sudcov, pričom ich 
rozhodnutia sú záväzné a konečné a nie je možné sa voči nim odvolať na iný súd. Neexistuje 
možnosť akéhokoľvek preskúmania týchto rozhodnutí v rámci právnych poriadkov členských štátov 
(napr. ústavnými súdmi alebo najvyššími súdmi členských štátov a pod.). V prípade pochybností 
o význame a rozsahu rozsudku je jedine Súdny dvor príslušný podať jeho výklad na žiadosť 
účastníka konania alebo orgánu Únie, ak na tom preukážu oprávnený záujem. 
 

Európska centrálna banka 

Hlavná úloha: Riadiť euro, udržiavať stabilné ceny a riadiť hospodársku a menovú politiku 
EÚ 

Zloženie: Prezident a viceprezident ECB a guvernéri národných centrálnych bánk 
všetkých štátov EÚ 

Sídlo: Frankfurt nad Mohanom 
 

Európska centrálna banka (ECB) riadi a vykonáva spoločnú menovú politiku eurozóny, 
ktorej symbolom je jednotná európska mena euro. Bola založená v roku 1998 na základe Zmluvy 
o Európskej únii. Stala sa jedným zo symbolov a zároveň nástrojom európskej integrácie, keď 
sa EÚ posunula k hospodárskej a menovej únii. Medzi hlavné inštitúcie EÚ sa dostala na základe 
Lisabonskej zmluvy v roku 2009. Jej konanie je nezávislé, čo jej zabezpečuje aj platná legislatíva 
EÚ (čl. 282-287 Zmluvy o fungovaní EÚ). ECB ani centrálne banky eurozóny nesmú požadovať 
ani prijímať pokyny iných európskych, národných či nadnárodných inštitúcií.  

Cieľ, ktorý sleduje ECB, je cenová stabilita. To znamená, že ECB sa snaží držať pod 
kontrolou infláciu v eurozóne na úrovni do 2 %, pretože takáto hodnota nepredstavuje riziko 
z hľadiska znehodnotenia úspor a zároveň je postačujúca na zabezpečenie rastu a napredovania 
ekonomiky vrátane motivácie ľudí kupovať tovary a služby.  

Na čele ECB stojí prezident, ktorý je volený na 8-ročné obdobie. ECB má Výkonnú radu 
tvorenú čelnými predstaviteľmi ECB a Radu guvernérov, ktorú tvoria guvernéri všetkých 
centrálnych bánk eurozóny, ktorých je v súčasnosti 19.  
ECB má viaceré úlohy, za ktorých plnenie zodpovedá. Tými najdôležitejšími sú:  

• monitorovanie cenového vývoja a hodnotenie rizika vplývajúceho na cenovú stabilitu;  
• riadenie devízových rezerv eurozóny vrátane nákupu a predaja devíz za účelom udržania 

rovnováhy výmenných kurzov;  
• stanovovanie kľúčových úrokových sadzieb pre eurozónu a kontrola peňažnej masy 

v obehu;  
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• zabezpečovanie dohľadu nad finančnými trhmi a inštitúciami členských štátov EÚ vrátane 
chodu platobných systémov;  

• autorizovanie centrálnych bánk eurozóny na vydávanie eurobankoviek.  

ECB spolupracuje s národnými bankami všetkých krajín EÚ vrátane tých, ktoré nie sú členmi 
eurozóny. Vytvára s nimi tzv. Európsky systém centrálnych bánk (ESCB).  
 

Európsky dvor audítorov 

Hlavná úloha: Kontrolovať správne využívanie a výber finančných prostriedkov EÚ pomáhať 
zlepšovať finančné hospodárenie EÚ 

Zloženie: Jeden člen z každej krajiny EÚ 
Sídlo: Luxemburg 
 

Dvor audítorov Európskej únie vykonáva audit overujúci nakladanie s finančnými 
prostriedkami Európskej únie. Je plne nezávislou inštitúciou, ktorá vznikla v roku 1975 s cieľom 
zabezpečiť čo najefektívnejšie vynakladanie prostriedkov daňových poplatníkov, ktoré sú 
predmetom rozpočtu EÚ (čl. 285-287). Dvor audítorov tiež každoročne vypracúva a predkladá 
Európskemu parlamentu a Rade EÚ výročnú správu o audite za predchádzajúci finančný rok (tzv. 
ročné absolutórium). Parlament až po jej dôkladnom preštudovaní rozhodne či nakladanie 
Európskej komisie s rozpočtom schváli.  

Dvor audítorov EÚ má 28 audítorov (1 z každého členského štátu), ktorých menuje Rada 
EÚ na 6 ročné obdobie s možnosťou opätovného zvolenia. Audítori musia byť nezávislí a počas 
svojho mandátu nesmú vykonávať žiadnu inú platenú prácu.  

Dvor audítorov má právomoc vykonať audit u ktorejkoľvek osoby či organizácie, ktorá 
získala finančné prostriedky EÚ. Často vykonáva kontroly priamo na mieste a pri auditoch využíva 
aj externé audítorské spoločnosti. O výsledkoch svojich zisťovaní následne informuje formou správ 
Európsku komisiu a členské štáty EÚ. Spolupracuje tiež s Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF).  
 

Európsky hospodársky a sociálny výbor 

Hlavná úloha: Poradný orgán zastupujúci organizácie zamestnancov, zamestnávateľov a iné 
záujmové skupiny 

Zloženie: 350 členov zo všetkých krajín EÚ 
Sídlo: Brusel 
 

Európsky hospodársky a sociálny výbor je dôležitým poradným orgánom EÚ reprezentujúci 
zamestnávateľov, zamestnancov a ďalšie hospodárske a sociálne záujmové skupiny. Predstavuje 
hlas občianskej spoločnosti Únie a prostredníctvom neho môžu uvedené skupiny tlmočiť názory, 
požiadavky a stanoviská odbornej i laickej verejnosti inštitúciám EÚ. Bol zriadený už Rímskymi 
zmluvami v roku 1957. Hospodársky a sociálny výbor poskytuje Konzultácie o hospodárskej 
a sociálnej politike.  
Má 350 členov z 28 členských štátov EÚ, ktorí sú menovaní na obdobie 5 rokov a organizovaní 
do troch pracovných skupín. Zastúpenie v ňom má každá z členských krajín EÚ, a to v rozmedzí 5 – 
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24 reprezentantov v závislosti od veľkosti krajiny. Členov síce nominujú vlády EÚ, ale pracujú 
úplne nezávisle. Slovenská republika má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 
zástupcov.  
 

Výbor Regiónov 

Hlavná úloha: Poradný orgán zastupujúci orgány na regionálnej a miestnej úrovni v EÚ 
Zloženie: 350 členov zo všetkých krajín EÚ 
Sídlo: Brusel 
 

Výbor regiónov je poradným orgánom EÚ, ktorý reprezentuje záujmy miestnych 
a regionálnych orgánov členských krajín v EÚ. Výbor bol založený na základe Zmluvy o EÚ v roku 
1994, pričom plní dve základné úlohy: 

1. Reprezentuje záujmy regiónov EÚ a ich obyvateľov.  
2. Zabezpečuje, aby informácie týkajúce sa politík EÚ boli oznámené priamo regiónom.  

Do tvorby právnych predpisov EÚ sa môžu regióny a mestá oficiálne zapojiť 
prostredníctvom Výboru regiónov, čím sa zabezpečuje, že sa rešpektujú potreby a postavenie 
miestnych a regionálnych orgánov. Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament sa musia 
poradiť s Výborom regiónov v prípade navrhovania právnych predpisov z oblastí, ktoré sa týkajú 
miestnej alebo regionálnej štátnej správy, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť, 
sociálna politika, hospodárska a sociálna súdržnosť, doprava, energetika a zmena klímy. Výbor 
regiónov v ostatných oblastiach môže predložiť svoje stanoviská ostatným inštitúciám z vlastnej 
iniciatívy.  

Má 350 členov, ktorí sú menovaní na obdobie 5 rokov. Zastúpenie v ňom má každá 
z členských krajín EÚ. Členmi Výboru regiónov sú volení predstavitelia regionálnych a miestnych 
orgánov EÚ, ktorých nominuje vláda členského štátu a menuje Rada EÚ. Slovenská republika má 
vo Výbore regiónov 9 zástupcov. 

Výbor regiónov zriadil viacero sietí s cieľom umožniť všetkým regiónom a mestám EÚ, aby 
si vymieňali najlepšie postupy, spolupracovali a prispievali k európskej diskusii o témach, ako sú 
rast a zamestnanosť, boj proti zmene klímy, cezhraničná spolupráca, rozvoj a subsidiarita. 
 

Európska investičná banka 

Hlavná úloha: poskytovanie finančných prostriedkov na projekty, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov EÚ 

Zloženie: Jeden člen za každú členskú krajinu EÚ a jeden člen z Európskej komisie 
Sídlo: Luxemburg 
 

Európska investičná banka (EIB) je vlastníctvom všetkých členských štátov EÚ, ktoré do nej 
poskytli základný kapitál. Je nezávislou finančnou inštitúciou založenou v roku 1958 fungujúcou 
na princípe neziskovej organizácie, ktorej úlohou je poskytovať za priaznivých podmienok úverové 
prostriedky na podporu veľkých investičný projektov smerovaných do dopravnej infraštruktúry, 
energetických a tranzitných sietí či environmentálnych projektov, ktoré sú v súlade s politikami 
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a cieľmi Európskej únie. EIB má podporovať hospodárske a sociálne väzby a harmonický rozvoj 
v EÚ.  

EIB nepracuje s prostriedkami z rozpočtu EÚ. Na svoje fungovanie si požičiava peniaze 
na kapitálovom trhu. Keďže jej akcionármi sú všetky členské štáty EÚ a investuje do návratných 
investičných projektov, je schopná si peniaze požičať za veľmi výhodných podmienok. To jej 
umožňuje ďalej tieto prostriedky požičať za také úrokové sadzby, ktoré sú oproti komerčným 
úverom omnoho priaznivejšie. EIB požičiava prostriedky so sadzbou, ktorá je blízka nákladom 
na úver. Svoje prostriedky investuje aj mimo štátov EÚ, a to prevažne do kandidátskych krajín. 
Okrem úverov tiež poskytuje záruky, technickú pomoc či rizikový kapitál. Rozhoduje o prijímaných 
a poskytovaných úveroch na základe výhodnosti každého projektu a príležitostí dostupných 
na finančných trhoch. V rámci EÚ má osobitné úverové priority. Mimo EÚ podporuje politiky Únie 
v oblasti rozvoja a spolupráce na celom svete. 
Ako nezávislý orgán banka prijíma vlastné rozhodnutia o svojich prijímaných a poskytovaných 
úveroch. Spolupracuje s ostatnými inštitúciami EÚ, najmä s Európskou komisiou, Európskym 
parlamentom a Radou EÚ. 

 

Európsky ombudsman 

Hlavná úloha: vyšetrovanie sťažností občanov EÚ na administratívne postupy inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr EÚ 

Zloženie: Osoba volená Európskym parlamentom  
Sídlo: Štrasburg 

 
Európsky ombudsman je osobitným nezávislým orgánom Európskej únie, ktorého úlohou je 

prešetrovať sťažnosti podávané občanmi, podnikmi či organizáciami EÚ, ktoré sa týkajú 
nesprávneho úradného postupu inštitúcií Európskej únie, a tak odhaľovať nedostatky v správe 
inštitúcií a iných orgánov EÚ. Prešetruje tieto skutočnosti na základe obdržaných podnetov, ale aj 
z vlastnej iniciatívy. Je akýmsi sprostredkovateľom medzi občanmi a orgánmi EÚ. Každý občan EÚ 
môže poslať sťažnosť ombudsmanovi v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.  

Inštitúcia Európskeho ombudsmana vznikla na základe Zmluvy o EÚ v roku 1995. 
Ombudsmana volí Európsky parlament na funkčné obdobie 5 rokov s možnosťou opätovného 
zvolenia. Okrem Európskeho ombudsmana bol zriadený aj inštitút národného ombudsmana v každej 
členskej krajine EÚ, na ktorého sa môžu obracať občania so sťažnosťami a podnetmi na preverenie 
úradných postupov národných inštitúcií v príslušných členských krajinách, a to ak majú napríklad 
pocit, že im bola nesprávnym postupom orgánov spôsobená škoda či iná ujma. Ombudsman 
vyšetruje prípady nesprávneho úradného postupu (zlá alebo nedostatočná správa). K nesprávnemu 
úradnému postupu dochádza, ak inštitúcia nekoná v súlade s právom, nerešpektuje princípy dobrej 
správy alebo porušuje ľudské práva, ako napr. administratívne nezrovnalosti, nepoctivosť, 
diskriminácia, zneužitie právomoci, nezodpovedanie podania, odopretie poskytnutia informácií, 
zbytočné prieťahy a pod. 
 
Dôležitosť inštitúcií EÚ v každodennom živote  

Inštitúcie EÚ, hoci to tak možno na prvý pohľad nevyzerá, ovplyvňujú každodenný život 
všetkých jej občanov vrátane nás. Málo kto si však túto skutočnosť uvedomuje. Informovanosť 
občanov o skutočnostiach každodenného života sa dostáva do značného útlmu a tvorí len okrajové 
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množstvo informácií. Snahou EÚ je zabezpečiť lepšiu informovanosť občanov o európskej 
integrácii, inštitúciách EÚ a ich vplyve na život jej obyvateľov.  
Význam inštitúcií EÚ môžeme rozdeliť na základe vplyvov na náš každodenný život, a to na:  

• priamy vplyv,  
• nepriamy vplyv.  

 
Priamy vplyv inštitúcií EÚ súvisí s prijímaním konkrétnej legislatívy v podobe Nariadení 

Rady EÚ, Smerníc Európskej komisie či legislatívy prijatej Európskym parlamentom. Na ich 
základe došlo k mnohým zmenám, ktoré upravili napríklad pracovno-právne vzťahy a pracovné 
podmienky zamestnancov, zaviedli harmonizované normy na potraviny či jednotné dovozné clá.  
Nepriamy vplyv inštitúcií EÚ vyplýva predovšetkým zo samotnej integrácie členských krajín tak 
na politickej ako aj ekonomickej úrovni. Zavedenie jednotného spoločného trhu poskytlo priestor 
pre vyrovnávanie regionálnych rozdielov, zlepšovanie jazykových znalostí obyvateľov, postupné 
vyrovnávanie cenových rozdielov v krajinách eurozóny a podobne. 
 
4.3 Rozhodovacie procesy v Európskej únii 

Legislatívny proces v EÚ 
Výsledkom zákonodarnej činnosti Európskej únie je z veľkej časti vytváranie sekundárneho 

práva, t. j. prijímanie sekundárnych právnych aktov Únie. Sekundárny akt je právny akt inštitúcií 
EÚ bez ohľadu na jeho záväznosť alebo účinok. V súlade s článkom 288 ZFEÚ rozoznávame 
sekundárne akty: 

• právne záväzné: smernice, nariadenia a rozhodnutia  
• právne nezáväzné: odporúčania a stanoviská 

Lisabonská zmluva priniesla ďalšiu klasifikáciu právnych aktov EÚ: 
• legislatívne akty, ktoré sú považované za najdôležitejšie akty Únie (môžu to byť iba 

nariadenia, smernice alebo rozhodnutia). Legislatívne akty sú prijímané buď riadnym 
legislatívnym postupom alebo mimoriadnym legislatívnym postupom; 

• nelegislatívne akty v zmysle článku 290 ZFEÚ. 
 

Lisabonská zmluva posilnila právomoci Európskeho parlamentu na úkor Rady, ktorá mohla 
v minulosti prijímať právne akty aj bez súhlasu Európskeho parlamentu. V súčasnosti sa väčšina 
právnych aktov prijíma v riadnom legislatívnom postupe, v ktorom majú Rada a Európsky 
parlament spoločne postavenie zákonodarcu Únie 
 
Riadny legislatívny postup 

Riadny legislatívny postup je upravený v Zmluve o fungovaní Európskej únii v znení 
Lisabonskej zmluvy (čl. 289 a 294 ZFEÚ). Riadny legislatívny postup dáva Rade EÚ 
a Európskemu parlamentu povinnosť rozhodovať spoločne v tomto procese na návrh Komisie. 
Postavenie Európskeho parlamentu v riadnom legislatívnom postupe je v porovnaní s ostatnými 
postupmi prijímania aktov najsilnejšie, pretože Parlament má právo veta a bez jeho súhlasu nemôže 
byť navrhnutý akt prijatý. Riadny legislatívny postup sa uplatní v prípade, ak zakladajúce zmluvy 
výslovne ustanovujú, že akt je prijímaný „v súlade s riadnym legislatívnym postupom“.  
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Riadny legislatívny postup (obrázok 4) je rozdelený do troch čítaní, ktorých cieľom je prijať 
právny akt. Podstatou je, aby Rada a Európsky Parlament našli vzájomnú zhodu. Právo navrhnúť 
znenie právneho aktu (právo zákonodarnej iniciatívy) má výlučne Komisia. 

V prvom čítaní, po predložení návrhu Komisiou ako prvý zaujme svoj postoj k návrhu 
Európsky parlament a tak ho postúpi Rade. Parlament môže a nemusí navrhnúť zmeny. Pre Radu 
tak vznikajú viaceré možnosti. Prvou možnosťou je, že akt príjme, ak schváli všetky zmeny, ktoré 
Európsky parlament sám navrhol. Druhá možnosť je, že parlament nenavrhol žiadne zmeny a Rada 
takýto akt príjme. Poslednou možnosťou je zaujať k aktu vlastné stanovisko, čím akt neprijíma 
a postupuje do ďalšieho rozhodovania. V takom prípade však plynie Rade povinnosť podrobne 
informovať o dôvodoch svojho stanoviska. Rovnaká informačnú povinnosť podať vlastné 
stanovisko má aj Komisia, toto predkladá v plnom rozsahu Parlamentu. Ak teda právny akt nie je 
prijatý počas prvého čítania, nasleduje druhé čítanie. 

V druhom čítaní, ktoré opätovne začína Európsky parlament, môže v lehote troch 
mesiacoch schváliť stanovisko Rady z prvého čítania alebo neprijme rozhodnutie, čo má za 
následok prijatie právneho aktu. Ďalšou možnosťou je odmietnutie spoločného stanoviska Rady 
z prvého čítania a to väčšinou svojich členov, následkom čoho je, že takýto právny akt nie je prijatý. 
Okrem toho Parlament môže väčšinou svojich členov navrhnúť zmeny alebo doplnenia 
k spoločnému stanovisku. Toto nové znenie potom Parlament predkladá Rade a Komisii. Komisia 
sa k zmenám opätovne vyjadruje, a to najmä z dôvodu dodržania legislatívneho zámeru 
predkladaného návrhu právneho aktu. Rada po doručení doplneného stanoviska z Parlamentu 
a vyjadrení Komisie musí v lehote troch mesiacov buď kvalifikovanou väčšinou schváliť zmeny 
predložené Parlamentom, čo má za následok prijatie právneho aktu. Ak zmeny neschváli, predseda 
Rady spolu s predsedom Parlamentu zvolajú zasadnutie Zmierovacieho výboru v lehote šiestich 
týždňov.  

Rokovanie o predkladanom legislatívnom návrhu prostredníctvom zmierovacieho výboru je 
vlastne tretím čítaním. Počet členov Parlamentu je v Zmierovacom výbore rovnaký ako počet 
členov Rady. Rokovanie Výboru je neverejné, rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. 
Na rokovaní sa zúčastňuje aj Komisia, ktorej úlohou je dosiahnuť súlad medzi Parlamentom 
a Radou. V prípade, že Zmierovací výbor v lehote šiestich týždňov nie je úspešný, má sa zato, že 
takýto legislatívny akt nie je prijatý. Ak Výbor v uvedenej lehote uspeje, spoločný text ako 
výsledok práce Zmierovacieho výboru je základom posledného, tretieho čítania. Po úspešnom 
zasadnutí Zmierovacieho výboru majú obe inštitúcie šesť týždňov na schválenie textu prijatého 
Zmierovacím výborom. Ak sa tak stane, akt sa týmto považuje za prijatý, v prípade, že tak aspoň 
jedna inštitúcia neurobí, navrhovaný text sa považuje za neprijatý. 

V rámci riadneho legislatívneho postupu môžu zakladajúce zmluvy pre prijatie aktu 
vyžadovať poradu s niektorými inštitúciami alebo orgánmi Únie, ktoré podávajú k návrhom aktov 
nezáväzné stanoviská. Pri prijímaní aktu v riadnom legislatívnom postupe vyžaduje Zmluva 
o fungovaní EÚ najčastejšie predchádzajúcu poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom alebo 
Výborom regiónov, ojedinele poradu s Komisiou, Európskou centrálnou bankou, so Súdnym 
dvorom alebo s Dvorom audítorov. 
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Obrázok 4 –  Schéma realizácie riadneho legislatívneho postupu  

 
Zdroj: Fridrich, Branislav –  Mokrá, Lucia –Siman, Michael, Sľaštan, Miroslav. 2012. Odhalené záhady 
o Európskej únii. 2012 
 
Mimoriadny legislatívny proces 

Lisabonská zmluva ustanovila z riadneho legislatívneho procesu pravidlo. Napriek tomu 
existuje niekoľko výnimiek, ktoré označujeme ako mimoriadne legislatívne postupy. 
V mimoriadnom legislatívnom postupe sú legislatívne akty prijímané: 
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• najčastejšie Radou za účasti Európskeho parlamentu, alebo 
• ojedinele Európskym parlamentom za účasti Rady 

 
Mimoriadny legislatívny postup sa uplatní v prípade, ak zakladajúce zmluvy výslovne 

ustanovujú, že akt je prijímaný „v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom“. Legislatívne 
právne akty sa v mimoriadnom legislatívnom procese prijímajú na návrh Komisie, výnimočne aj 
na návrh členských štátov alebo Európskej investičnej banky. V prípade, ak v rámci mimoriadneho 
legislatívneho postupu prijíma akty Rada EÚ, Európsky parlament sa na ich prijímaní zúčastňuje 
častejším poradným stanoviskom alebo menej častým súhlasným stanoviskom. V prípade 
súhlasného postupu Európskeho parlamentu navrhnutý akt síce nemôže byť prijatý bez jeho 
súhlasu, ale Parlament nemôže v priebehu tohto postupu navrhovať zmeny aktu. 

Nelegislatívne akty sú akékoľvek akty inštitúcií Únie prijímané mimo legislatívnych 
postupov (nariadenia, smernice, rozhodnutia, stanoviská, odporúčania, a. i.). Nelegislatívne akty sú 
prijímané v súlade s nelegislatívnym postupom vo všetkých prípadoch, v ktorých zakladajúce 
zmluvy výslovne neustanovujú použitie riadneho ani mimoriadneho legislatívneho postupu. 
Nelegislatívny postup sa používa napríklad pri prijímaní aktov v oblasti spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej spolupráce, ochrany hospodárskej súťaže, atď. Nelegislatívne akty môže navrhovať 
najčastejšie Komisia, ale aj vysoký predstaviteľ Únie (niekedy iba spoločne s Komisiou) a členské 
štáty, ojedinele Európska centrálna banka, Súdny dvor a predseda Komisie. Na prijímanie 
nelegislatívnych aktov neexistuje všeobecný postup a v prípade každého aktu vyplýva tento postup 
z konkrétnych ustanovení zmlúv, ktoré predstavujú právny základ prijímaného aktu. Nelegislatívne 
akty prijíma najčastejšie Rada za účasti Európskeho parlamentu (ktorý podáva k navrhovanému 
aktu poradné stanovisko alebo súhlasné stanovisko) alebo sama bez jeho účasti, ďalej Európska 
rada so súhlasom Európskeho parlamentu a Komisia. 
 
Občianska iniciatíva ako forma priamej účasti občanov na politickom živote v EÚ 

Občianska iniciatíva je novým nástrojom priamej demokracie v Európskej únii, ktorý 
zaviedla Lisabonská zmluva. Na jej základe môže najmenej jeden milión občanov EÚ zastupujúcich 
významný počet členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby prišla s návrhom právneho aktu 
v oblasti, v ktorej to občania požadujú. 

Právnym základom realizácie občianskej iniciatívy je Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov. Iniciatívou občanov sa rozumie 
iniciatíva, ktorá je predložená Komisii a ktorou sa Komisia vyzýva, aby v rámci svojich právomocí 
predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania 
zmlúv je potrebné prijať právny akt EÚ. Takáto iniciatíva musí byť podporená podpismi minimálne 
jedného milióna oprávnených signatárov, ktorí pochádzajú z minimálne jednej štvrtiny všetkých 
členských štátov. Za signatárov sa v zmysle Nariadenia považujú všetci občania Únie, ktorí 
vyjadrili súhlas s predloženým návrhom, ktorý vypracovali organizátori. Organizátormi musia byť 
občania Únie a musia byť vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho 
parlamentu. Organizátori vytvoria občiansky výbor zložený z najmenej siedmich osôb, ktoré majú 
pobyt v najmenej siedmich členských štátoch. Pred začiatkom zbierania vyhlásení o podpore 
navrhovanej iniciatívy občanov od signatárov musia organizátori túto iniciatívu zaregistrovať 
v Komisii. Následne občiansky výbor realizuje zber vyhlásení o podpore, pričom je možné ho 
realizovať aj elektronicky, pri dodržaní všetkých pravidiel ochrany osobných údajov. Po vyzbieraní 
potrebných vyhlásení o podpore od signatárov organizátori predložia vyhlásenia o podpore 
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na overenie a osvedčenie príslušným orgánom členských štátov. Po získaní osvedčení môžu 
organizátori predložiť iniciatívu občanov Komisii. Keď Komisia dostane iniciatívu občanov, 
následne do troch mesiacov uvedie v oznámení svoje právne a politické závery o iniciatíve 
občanov, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, a odôvodnenie, prečo tieto opatrenia prijme 
alebo neprijme. Toto oznámenie zasiela Komisia organizátorom Európskeho parlamentu a Rade a je 
povinná ho zverejniť. Komisia teda získala časovo neobmedzenú právomoc prijať právny akt, ktorý 
vychádza z iniciatívy občanov. Komisia oznamuje právny akt Európskemu parlamentu a Rade 
súčasne, a to hneď po jeho prijatí. Európsky parlament alebo Rada môžu voči tomuto aktu vzniesť 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Ak do uplynutia lehoty Európsky 
parlament ani Rada nevzniesli námietku voči právnemu aktu Komisie, tento akt sa uverejní 
v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený. 
Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
vzniesli námietku v stanovenej lehote, pričom inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému 
aktu, je povinná uviesť dôvody jej vznesenia. 
 
4.3.1 Koordinácia rozhodovacích procesov medzi EÚ a štátnou správou  

Všetky členské štáty EÚ vytvorili na podporu svojich národných záujmov v rámci EÚ 
osobitné rozhodovacie procesy. Vzhľadom na komplexnosť otázok, ktorými sa EÚ zaoberá, ako aj 
na postupné narastanie problematiky, ktorá sa rieši na európskej úrovni, mnohé členské krajiny 
viackrát prehodnocovali svoj systém riadenia záležitostí EÚ. S nárastom európskej agendy postupne 
vznikali na jednotlivých ministerstvách jednotky zaoberajúce sa EÚ agendou. Tieto jednotky majú 
za úlohu horizontálne koordinovať európske záležitosti týkajúce sa ich ministerstiev a úzko 
spolupracujú s ministerstvami zahraničných vecí (MZV) pri príprave špecializovaných zasadaní 
jednotlivých formácií Rady EÚ. Jednotlivé ministerstvá sa čoraz viac zapájajú do rokovaní 
na európskej úrovni tým, že sa priamo zúčastňujú zasadnutí rôznych pracovných skupín a formácií 
Rady EÚ.  

Pri tvorbe politiky v oblasti záležitostí EÚ zohrávajú dôležitú úlohu: MZV, jednotlivé 
ministerstvá (hlavne ministerstvá s veľkým obsahom európskej agendy – t.j. Ministerstvo financií, 
Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) a Stále zastúpenie SR pri EÚ. Vo všeobecnosti ministerstvá 
zahraničných vecí vykonávajú vo väčšine prípadov koordinačnú a kontrolnú úlohu. Na tento účel si 
spravidla MZV vytvárajú dve organizačné jednotky, z ktorých jedna sa zaoberá koordináciou 
politík viac vnútroštátneho charakteru (vnútorný trh, životné prostredie, energia, doprava atď.) 
a druhá sa zaoberá záležitosťami medzinárodného charakteru (Spoločná bezpečnostná a zahraničná 
politika, medzinárodný obchod, rozvojová pomoc a pod.). Podobne býva členené aj Stále zastúpenie 
SR pri EÚ, ktoré zabezpečuje priamy výkon národnej politiky voči EÚ (delenie agendy podľa 
COREPER 1 a COREPER 2). Záujmy jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) sú 
zabezpečované cez ich zástupcov pôsobiacich na Stálom zastúpení SR v EÚ, resp. priamou účasťou 
expertov z ÚOŠS v pracovných skupinách, resp. na úrovni zasadnutí ministrov členských štátov 
EÚ, ako aj pôsobením v rôznych medziministerských koordinačných komisiách. 

Členské štáty EÚ majú zaužívaný tzv. centralizovaný rozhodovací proces, napr. Dánsko, 
Francúzsko, Holandsko, Fínsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko a Španielsko. 
Rozhodovacie procesy v týchto členských štátoch EÚ sú charakteristické vybudovaním jednej 
koordinačnej, administratívnej jednotky, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za koordináciu, 
presadzovanie a implementáciu politiky Únie v danej krajine. V krajinách EÚ je zvyčajne uvedenou 
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koordinačnou úlohou poverené MZV, len v niektorých krajinách sú dodatočné koordinačné 
mechanizmy – napr. Francúzsko (špecializovaná inštitúcia - Generálny sekretariát pre 
medziministerskú koordináciu európskych ekonomických záležitostí).  

Na druhej strane niektoré členské krajiny, ako napr. Taliansko, Luxembursko, Írsko, Grécko 
a Portugalsko uplatňujú tzv. decentralizovaný model pri zabezpečovaní politiky v EÚ. Ich 
rozhodovací proces nie je zabezpečovaný osobitnou centrálnou administratívnou jednotkou, ale 
podieľajú sa na nej viaceré administratívne jednotky. Tieto administratívne jednotky implementujú 
politiku Únie v príslušných sektoroch, pričom nie vždy berú do úvahy vývoj v ostatných oblastiach. 
Aj pri decentralizovanom modeli má však MZV príslušnej krajiny významnú úlohu pri koordinácii 
rozhodovacieho procesu v európskych záležitostiach.  

Podstatou rokovaní v rámci EÚ je obhajoba národných záujmov pri hľadaní spoločne 
akceptovateľného kompromisu. Preto je veľmi dôležitá koordinácia národnej pozície. Slovensko 
uplatňuje taký systém, ktorý umožňuje zabezpečenie väčšej koordinovanosti postupu v EÚ 
v záujme ovplyvnenia rozhodnutí EÚ. Mnohokrát sú výsledné rozhodnutia ministerských Rád EÚ 
výsledkom celkového balíka dohôd. Na presadenie svojich záujmov v rámci EÚ postup pri 
presadzovaní záujmov malého štátu musí byť koordinovanejší ako pôsobenie veľkých členských 
krajín, ktoré sa pri presadzovaní svojich záujmov môžu viac spoliehať na svoju ekonomickú 
a politickú váhu. 
 
4.3.2 Koordinácia európskych záležitostí a rozhodovací proces na vnútroštátnej úrovni v SR 

Vnútroštátna koordinácia realizácie politík EÚ prešla na Ministerstvo zahraničných vecí 
Slovenskej republiky 1. novembra 2010 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona 
č.403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činností vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. 

Ministerstvo realizuje plnenie mechanizmu spolupráce medzi vládou SR a Národnou radou 
SR, koordináciu a nadrezortný dohľad nad záležitosťami, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej 
republiky v Európskej únii a plní úlohy s tým súvisiace pri plnom rešpektovaní vecných 
kompetencií ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 
Základ existujúcej koordinačnej štruktúry v Slovenskej republike vychádza a v podstate kopíruje 
štruktúru rozhodovacieho procesu v EÚ (tzn. pracovné skupiny, Coreper, zvláštne výbory 
a formácie Rady). V podmienkach Slovenskej republiky sú jej základnými článkami rezortné 
koordinačné skupiny a komisia pre záležitosti EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR. V záujme skvalitnenia legislatívneho procesu, ako aj skĺbenia politickej a expertnej 
úrovne (resp. zákonodarnej a výkonnej moci) je pri spracovávaní návrhov európskej legislatívy 
do procesu tvorby stanovísk Slovenskej republiky od jeho začiatku súčasne s exekutívou zapojená 
aj Národná rada Slovenskej republiky prostredníctvom Výboru pre európske záležitosti a odborného 
aparátu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada má právomoc prijímať 
záväzné stanoviská pre zástupcov Slovenska v príslušnom orgáne EÚ. Právna úprava spolupráce 
NR SR a vlády SR týkajúcej sa návrhov právne záväzných aktov EÚ vychádza z Ústavy Slovenskej 
republiky (čl. 2, odsek 2) a ústavného zákona o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky 
a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.  
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Rozhodovací proces v SR  
Berúc do úvahy existujúcu administratívnu štruktúru v SR sa v SR využíva centralizovaný 

rozhodovací proces. MZV SR zohráva významnú úlohu pri koordinácii politiky SR k EÚ a tiež 
zohráva dôležitú úlohu pri identifikácii priorít národného záujmu a spôsobe ich presadzovania 
v rámci rozhodovacieho procesu EÚ.  
Charakteristické znaky pre rozhodovací proces SR sú nasledovné:  

• Spolupráca: Úzka spolupráca a dôsledná koordinácia medzi rôznymi subjektmi štátnej 
správy na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu, vrátane konzultácií s relevantnými 
záujmovými skupinami.  

• Informácie: Všetci účastníci rozhodovacieho procesu musia mať dobré vedomosti 
o hlavnom smerovaní slovenskej politiky smerom k EÚ, tak vo svojej ako i v príbuzných 
oblastiach a sektoroch. Takto vybavení účastníci rozhodovacieho procesu sú pripravení 
deklarovať smerovanie SR v rokovaniach s vysokým stupňom pravdepodobnosti.  

• Súdržnosť: Prijímanie opatrení na potvrdenie súdržnosti medzi slovenskými pozíciami 
v rozličných, príbuzných oblastiach a kontinuita v argumentácii v procese diskusie. Toto je 
dosiahnuté načrtnutím hlavnej línie a zabezpečením rýchleho vyriešenia prípadov, kde musí 
byť braný do úvahy konflikt záujmov.  

• Konsenzus: Všetci účastníci rozhodovacieho procesu by mali pracovať na hľadaní riešenia, 
ktoré bude prijateľné pre každého.  

• Mechanizmus: Existencia jasnej základnej štruktúry pre proces vnútornej koordinácie 
stanovísk a pre prijímanie rozhodnutí.  

 
Zložky rozhodovacieho procesu v SR:  

1. Rezortná koordinačná skupina – reprezentuje najnižší stupeň rozhodovacieho procesu 
a pôsobí na každom ministerstve SR. Rezortná koordinačná skupina je expertným 
konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorý 
vplýva na prípravu pozičných dokumentov SR v rámci rozhodovacieho procesu. V prípade 
záležitostí medzirezortného charakteru, ktoré presahujú rámec pôsobnosti ministerstva 
rezortná koordinačná skupina zabezpečuje ich riešenie v kooperácii s príslušnými rezortmi. 
Rezortná koordinačná skupina na začiatku rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ 
v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje na základe legislatívneho plánu 
Európskej komisie prioritné akty z pohľadu SR v rámci svojej pôsobnosti. Podobne 
v koordinácii so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje nelegislatívne právne akty a iné 
akty s vyššou dôležitosťou, ku ktorým bude vypracované predbežné stanovisko. Koordinuje 
prípravu a proces schvaľovania predbežného stanoviska k návrhom aktov EÚ. Rokuje 
a berie na vedomie informáciu o návrhoch pozícií SR na rokovania v pracovných skupinách 
EÚ prezentovanú zástupcami vecne príslušných štruktúr rezortu. 

2. Komisia pre záležitosti EÚ – Komisia pre záležitosti EÚ predstavuje druhý stupeň 
koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ. Zástupcovia jednotlivých 
ministerstiev, resp. iných ústredných orgánov štátnej správy sa pravidelne každý týždeň 
stretávajú na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
na zasadnutí tejto komisie a rokujú o problematike, ktorá je v pôsobnosti COREPER-u I a II. 
Komisia pre európske záležitosti schvaľuje návrh inštrukcie, ktorá je k jednotlivým bodom 
rokovania COREPER-u pripravená kompetentne príslušnými ministerstvami. Rozlišujeme: 
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o Komisia pre záležitosti EÚ 1 – zodpovedá za koordináciu politiky SR smerom k EÚ 
v problematike prerokovávanej na COREPER 1 (Vnútorný trh, Energetika, Výskum, 
Priemysel, Telekomunikácie, Životné prostredie, Rybárstvo, Doprava, Ochrana 
spotrebiteľa, Zamestnanosť a sociálne záležitosti, Vzdelávanie, Kultúra, Cestovný 
ruch, Poľnohospodárstvo – veterinárne a fytosanitárne otázky).  

o Komisia pre záležitosti EÚ 2 – zodpovedá za koordináciu politiky SR smerom k EÚ 
v problematike prerokovávanej na COREPER 2 (Vonkajšie vzťahy, SZBP a ďalšie 
otázky všeobecného charakteru, ECOFIN, Rozvoj, Spravodlivosť a vnútorné otázky, 
Rozpočet.).  

3. Vláda SR – schvaľuje zásadné otázky politiky SR v EÚ  
4. Výbor NR SR pre EÚ – parlamentná podpora v záležitostiach týkajúcich sa EÚ  

 
 Následne uvedené zložky rozhodovacieho procesu v SR vzájomne spolupracujú pri príprave 
konečného stanoviska vlády SR k návrhu predkladanej legislatívy EÚ a vydávajú nasledovné 
materiály. 
 
Materiály pripravované pre rozhodovací proces na národnej úrovni:  
1. Rámcová pozícia – pripravovaná na začiatku rozhodovacieho procesu. Zámerom rámcovej 
pozície je definovať ciele SR a určiť priority SR pre nasledujúcu diskusiu. Pripravuje ho 
zodpovedajúci ÚOŠS a je schválený príslušnou rezortnou koordinačnou skupinou. Rámcová pozícia 
je smerodajná pre zástupcu SR v diskusiách v pracovných skupinách Rady EÚ. Rámcová pozícia by 
mala obsahovať informácie o dôsledkoch implementácie daného návrhu na slovenskú legislatívu, 
ako aj o ekonomických dôsledkoch pre SR.  
 
2. Inštrukcia – Na základe rámcovej pozície a výsledkov pracovných diskusií v Rade, vypracuje 
príslušný ÚOŠS návrh inštrukcie. MZV SR po zvážení širších zahranično-politických záujmov SR 
predloží inštrukciu na schválenie Komisii pre záležitosti EÚ 1 alebo 2. Po jej schválení MZV SR 
zasiela inštrukcie na Stále zastúpenie SR pri EÚ. Zástupcovia SR v COREPERi postupujú podľa 
zaslaných inštrukcií. Právomoc na zasielanie inštrukcií Stálemu zastúpeniu SR pri EÚ, ktoré majú 
charakter pozícií SR, má výhradne MZV SR.  
 
3. Mandát – pripravovaný v neskoršom štádiu rozhodovacieho procesu (ak je záležitosť predložená 
na diskusiu alebo rozhodnutie na zasadnutia Rady EÚ). Bude dôležité odhadnúť do akej miery bude 
predpokladaný výsledok diskusie v EÚ akceptovateľný pre SR. Návrh mandátu pripraví 
zodpovedajúci ÚOŠS v spolupráci s Komisiou 1 alebo 2 na základe doteraz spracovaných 
materiálov (rámcová pozícia, inštrukcia) a na základe výsledkov rokovaní v COREPERi. 
Po príprave mandátu v príslušnej Komisii pre záležitosti EÚ mandát schváli Vláda SR.  
Podstatou mandátu bude formulácia odporúčaní a stanovenie možného manévrovacieho priestoru. 
Odporúčania by mali dovoliť príslušnému ministrovi zastupujúcemu SR na zasadnutí Rady vstúpiť 
do diskusie tak, aby mohol dôsledne hájiť záujmy SR. Mandát by mal byť konkrétny – napr. 
pokyny na vystúpenie (konkrétne argumenty. pripomienky, návrhy) a obsahovať inštrukcie pre 
alternatívny vývoj. V prípade, že nebudú splnené základné podmienky pre schválenie návrhu 
zo strany SR, predstaviteľ SR bude hlasovať proti.  
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Realizácia rozhodovacieho procesu medzi EÚ a SR 
1. EK pripraví návrh, ktorý konzultuje vo výboroch a pracovných skupinách, SR pracuje 

na príprave svojej pozície (prostredníctvom svojich zástupcov v pracovných skupinách EK 
sa podieľa na príprave návrhov).  

2. EK predloží návrh Rade následne Stále zastúpenie SR pri EÚ zašle návrh MZV SR 
a príslušnej rezortnej koordinačnej skupine, ktorá podľa potreby konzultuje príslušné 
záujmové skupiny a príslušný ÚOŠS pripraví rámcovú pozíciu (ktorá je smerodajná pre 
zástupcu SR v pracovných skupinách v Rade EÚ). Na základe rámcovej pozície ÚOŠS 
vypracuje návrh inštrukcie, ktorá sa predloží na schválenie do Komisie pre záležitosti EÚ 1 
alebo 2 (podľa toho či daná problematika spadá do pôsobnosti COREPER 1 alebo 
COREPER 2). Následne je schválená inštrukcia zasielaná výhradne MZV SR na Stále 
zastúpenie SR pri EÚ, kde zástupcovia v COREPERi postupujú podľa zaslaných inštrukcií.  

3. Pred zasadaním Rady EÚ sa pre rokovania danej formácie Rady v príslušnej Komisii 
pripraví návrh mandátu SR (návrh stanoviska SR pre príslušného ministra na vystúpenie 
v Rade). Návrh mandátu je schválený vo Vláde (záležitosti mimoriadneho významu sú 
konzultované s Výborom NR SR pre záležitosti EÚ). Schválený mandát je záväzný pre 
ministra zúčastňujúceho sa príslušnej formácie Rady.  

4. Po schválení návrhu v Rade EÚ je Výbor NR SR pre záležitosti EÚ bezodkladne 
informovaní o schválení predmetného návrhu (minimálne raz do mesiaca) a pripravuje 
transpozíciu návrhu do legislatívneho poriadku SR.  
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5 SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ DISPARITY V REGIONÁLNEJ POLITIKE 

Koncepcia súdržnosti, bola v rámci politiky EÚ zavedená bez presnejšieho zadefinovania. 
Postupne sa vyvinula akási definícia daná praxou. Tá pod kohéziou resp. súdržnosťou rozumie 
určitú mieru do ktorej sú rozdiely v sociálnom a ekonomickom blahobyte medzi jednotlivými 
regiónmi alebo skupinami v rámci EU ešte politicky a spoločensky prijateľné. Dosiahnutie kohézie 
alebo súdržnosti je do značnej miery politická otázka. Vo všeobecnosti sa nikto nepokúsil 
odpovedať na túto otázku statickým pohľadom, ale skôr sa posudzuje dynamicky. Pozoruje 
sa zmena disparít v čase, kde zníženie disparít (konvergencia) predstavuje zlepšenie kohézie resp. 
súdržnosti a nárast rozdielov (divergencia) znamená zhoršenie súdržnosti.  

V Zmluve o EÚ (článok 1.3) je súdržnosť definovaná ako jeden z hlavných cieľov Únie. 
Úlohou spoločenstva je vytvorením spoločného trhu a hospodárskej a menovej únie a realizáciou 
spoločných politík podporovať v celom spoločenstve harmonický a vyrovnaný rozvoj 
hospodárskych činností, udržateľný a neinflačný rast rešpektujúci životné prostredie, vysoký stupeň 
konvergencie hospodárskej výkonnosti, vysokú úroveň zamestnanosti a sociálnej ochrany, 
zvyšovanie životnej úrovne a kvality života a hospodársku a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi.“ 
Súdržnosť je konečný politický cieľ, ktorý je dosiahnutý prostredníctvom procesu sociálno-
ekonomickej konvergencie. Zlepšiť súdržnosť - to znamená znížiť disparity v troch dimenziách: 
ekonomickej, sociálnej, teritoriálnej resp. územnej. 

Do veľkej miery závisí zlepšenie kohézie od zvýšenia konkurencieschopnosti. 
Konkurencieschopnosť je definovaná ako schopnosť krajiny, regiónu, mesta alebo skupiny 
generovať, pri vystavení sa vonkajšej konkurencii, relatívne vysoké príjmy a úrovne zamestnanosti. 
Hlavné hybné sily konkurencieschopnosti predstavujú: 
� štruktúra priemyslu (špecializácia v aktivitách s vysokou pridanou hodnotou, nových 

produktoch a službách); 
� ľudské zdroje (miera zamestnanosti, úroveň vzdelania, vybavenie vzdelávacích a školiacich 

zariadení, prispôsobivosť sa pracovných síl, podnikateľský talent); 
� dostupnosť (telekomunikačné siete, dopravná infraštruktúra, urbanistické služieb); 
� inovácie (výskumné a vývojové inštitúcie, výskumné a vývojové podniky); 
� kvalita životného prostredia (prilákať vysoko kvalitné aktivity, poškodzovanie životného 

prostredia vytvára zlý obraz o území, a preto môže predstavovať prekážku pri jeho rozvoji). 
 

Ekonomickú  kohéziu (súdržnosť) do značnej miery determinuje vývoj štruktúry priemyslu 
uvedeného faktora konkurencieschopnosti, a to konkrétne: štruktúra výroby (viac v kapitole 
o ekonomickej súdržnosti). Bližšie popíšeme zloženie ekonomík z odvetví s vysokou a nízkou 
pridanou hodnotou. Popíšeme problematiku priamych zahraničných investícií, ktoré predstavujú 
oblasť záujmu verejnej správy a samosprávy. Budeme tiež venovať pozornosť migrácií priemyslu, 
nakoľko je široká verejnosť veľmi znepokojená premiestňovaním firiem z rozvinutých oblastí 
Európy do menej rozvinutých oblastí Európy a tretích krajín sveta. 

 Sociálnu kohéziu nie je jednoduché zachytiť monitorovaním. Je však úzko prepojená 
s druhou skupinou faktorov (ľudské zdroje) zaradených v konkurencieschopnosti. Z tohto pohľadu 
existuje rozsiahle množstvo indikátorov, ktoré umožňuje špecifikovať aspekty sociálnej súdržnosti. 
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Z detailného pohľadu budeme analyzovať hľadisko zamestnanosti (resp. jej protiklad 
nezamestnanosť), dôsledky migrácie, segregácie a aspekt sociálnej inklúzie (vylúčenia). 

Teritoriálna kohézia: predstavuje koncept, ktorý je v porovnaní s ekonomickou  a sociálnou 
kohéziou náročnejší na interpretáciu pomocou konkrétnych indikátorov. V tomto prípade sa sledujú 
pojmy ako dostupnosť a vzdialenosť k trhom a inováciám. Tieto sa zhodujú s dvoma popísanými 
faktormi konkurencieschopnosti (dostupnosť a inovácie). Bližšie budú popísané v časti 
o teritoriálnej súdržnosti. Niektoré z používaných ukazovateľov na meranie teritoriálnych disparít 
(napr. dostupnosť) v skutočnosti determinujú umiestnenie priemyslu a tým aj ekonomickú 
štruktúru, dynamiku zamestnanosti a nakoniec úroveň bohatstva. V realite sú súčasťou 
integrovaného systému. Kohézna politika EÚ berie na vedomie tieto fakty  a integrovala 
do spoločného rámca tri dimenzie (Ekonomickú, Sociálnu a Teritoriálnu). 

5.1 Sociálne disparity 

Európska únia ako celok čelí viacerým sociálnym problémom, ktoré brzdia kohéziu. 
Problematika sociálnej súdržnosti sa vzťahuje na vyvážený podiel rôznych skupín v spoločenskom 
živote. Meranie takej rozsiahlej koncepcie ako je sociálna kohézia nie je jednoduché. Podobne ako 
pri hospodárskej kohézii nie je možné sledovať sociálnu kohéziu jediným ukazovateľom, nakoľko 
Európska sociálna politika sa zaoberá pomerne veľkým množstvom rozsiahlych otázok. V tejto 
časti budeme popisovať pomocou viacerých ukazovateľov vývoj sociálnych disparít v EÚ. 

V prvej časti sa budeme zaoberať koncepciou sociálnej kohézie a popisom ukazovateľov, 
ktoré najvhodnejšie popisujú sociálne disparity. Ďalej budeme skúmať a analyzovať ukazovatele, 
ktoré sa najčastejšie uvádzajú v literatúre, a to konkrétne nezamestnanosť, úroveň vzdelania, 
migrácia a segregácia, sociálna exklúzia a sociálnym systém zabezpečenia.  

Pre vývoj politiky je analyzovanie sledovaných zmien veľmi dôležité. Analýzou vieme 
identifikovať sociálne skupiny, ktoré sú z hľadiska bohatstva pod priemerom EÚ a predstavujú tak 
cieľovú skupinu alebo hlavných príjemcov pomoci kohéznej politiky EÚ.  
 
5.1.1 Koncepcia a indikátory 

Ľudský kapitál tvoria znalostné zručnosti, kompetencie a atribúty zakotvené v jednotlivcoch, 
ktorí napomáhajú vytváraniu osobnej, sociálnej a ekonomickej prosperity. Je rozvinutý v kontexte 
rodiny, usporiadania včasnej starostlivosti o dieťa, oficiálneho vzdelania a vzdelávania dospelých, 
účasti na každodennom a občianskom živote, práve tak ako oficiálneho tréningu a neformálneho 
štúdia na pracovisku a prostredníctvom špecifických činností ako sú výskum a inovácie alebo účasť 
v rôznych profesionálnych záujmových skupinách. 

Sociálny kapitál tvoria záujmové skupiny, ktoré zdieľajú spoločné normy, hodnoty a znalosti 
a ktoré napomáhajú kooperácii vnútri skupiny alebo medzi skupinami. Dôvera môže byť chápaná 
rovnako ako zdroj a takisto aj ako dôsledok sociálneho kapitálu, a tiež ako veľmi blízky zástupca 
pre mnohé normy, vnímania a hodnoty, ktoré podchycujú sociálnu spoluprácu. 

Sociálna kohézia je vymedzená, ako jeden z aspektov kohézie. Pod pojmom sociálna 
kohézia sa často rozumie existencia harmonických vzťahov medzi rôznymi sociálnymi skupinami 
v spoločnosti.  

V poslednej dobe je pomerne rozšírene merať sociálny kapitál v priestore (krajina alebo 
región). Pojem čo sociálny kapitál predstavuje možno definovať ako „ zaužívané normy, väzby 
a vzťahy v spoločenskej štruktúre jednotlivých skupín ľudí, ktoré umožňujú týmto skupinám 
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a jednotlivcom zúčastňovať sa na dosahovaní požadovaných cieľov“ (de la Fuente a Ciccone, 
2003). Zvyšovanie sociálneho kapitálu predpokladá pozitívny dopad tak na ekonomický rast ako aj 
na sociálnu inklúziu. Z praktického hľadiska nie je používanie pojmu sociálny kapitál jednoduché, 
nakoľko mnohé ukazovatele sú ťažko merateľné alebo vôbec nemerateľné a ťažko medzinárodne 
porovnateľné ako napríklad „dôvera“.  

Ukazovateľ, ktorého história je oveľa staršia, ako sociálny kapitál sleduje pracovne vzťahy. 
Na jednej strane model harmonických vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnaneckými 
odbormi vedie k situáciám bez štrajkov a tým prispieva k celkovo stabilnému hospodárskemu rastu 
ako model konfliktných vzťahov. Sledovaním tohto ukazovateľa v rámci Európskych krajín sa však 
zistila slabá porovnateľnosť medzi krajinami na národnej úrovni.  

Sociálna kohézia sa často popisuje z opačného pohľadu, a teda z pohľadu absencie 
súdržnosti. Príklady absencie sociálnej kohézie predstavujú vyvolané spoločenské nepokoje. Tie 
môžu byť náboženského charakteru (konflikt medzi katolíkmi a protestantmi, ktorý už tak dlho 
sužuje Severné Írsko) alebo môžu mať tiež etnický povahu, (príkladom je výskyt nepokojov 
na predmestiach vo veľkých mestských aglomeráciách Paríža a Londýna). Základom týchto 
nepokojov nemusí byť náboženský alebo rasový podtón, ale vplyv faktorov, ako je nedostatok 
pracovných možností, čo vedie k zhoršenej úrovni bývania a zlým zdravotným podmienkam 
a v niektorých prípadoch k sociálnemu vylúčeniu (podobne ako rabovanie Rómov na Slovensku). 
Tieto vplyvy sa len ťažko dajú popísať pomocou štatistickej interpretácií.  

Mnohé dokumenty zaoberajúce sa sociálnou kohéziou na opísanie aktuálnej situácie a jej 
vývoj v čase používajú množstvo praktických ukazovateľov. Najčastejšie popisujú sociálny kapitál, 
pracovno-právne vzťahy (vzťah zamestnanec a zamestnávateľ) a spoločenské nepokoje.  

Sociálna kohézia prevažuje za predpokladu, že rozdiely jednotlivých sociálnych 
ukazovateľov sú politicky dlhodobo udržateľné. Prakticky nie je možné určiť bod od ktorého 
sa rozdiely považujú už za politicky dlhodobo neudržateľné. Takže v súlade s doposiaľ uvedeným, 
budeme považovať za zlepšenie sociálnej kohézie prípady, keď sa disparity znižujú a naopak za 
zhoršenie sociálnej kohézie budeme považovať prípady zväčšovania disparít. 

5.1.2 Operačné ukazovatele 

Medzi najčastejšie používané ukazovatele sledovania sociálnych problémov patrí 
zamestnanosť a jej zrkadlový obraz nezamestnanosť. Od začiatku 80. rokov zatienila 
nezamestnanosť všetky ostatné sociálne problémy v rámci Európy. Pritom prístup k zamestnaniu je 
do veľkej miery prepojený s inými faktormi, ktoré ovplyvňujú sociálnu kohéziu.  

Napríklad kvalita zamestnania sa tiež považuje za jeden z ukazovateľov sociálnej kohézie. 
S rastúcim významom činností, ktoré sú založené na nových vedomostiach a poznatkoch sa vyvíja 
aj tlak na nepretržite zlepšovanie kvalifikácie pracovnej sily. To sa zachytáva a sleduje na základe 
ukazovateľa úroveň vzdelania. V prípade urbanistických oblastí sa tiež stretávame 
so sociálnym problémom integrácie prisťahovalcov a ich potomkov. Ďalej sa zaoberáme 
problémom sociálnej inklúzie, ktorý zahŕňa mnoho aspektov sociálneho núdze a chudoby. Tiež 
významný faktor predstavuje rozdielnosť v národných politikách. Krajiny s vysoko rozvinutým 
sociálnym systémom, ochraňujú svojich občanov pred množstvom rizík, ktoré môžu spôsobiť 
núdzovú situáciu. Čím je vyššia úroveň ochrany obyvateľov tým je menšia pravdepodobnosť 
inklúzie. Rozdiely v rozsahu národných politík tak predstavujú sociálne rozdiely na úrovni EÚ. 
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Nezamestnanosť 

Za nezamestnaného je v ekonomickej teórii považovaná osoba schopná pracovať, ktorá si 
však nemôže nájsť platené zamestnanie. Existuje niekoľko zaužívaných definícií pojmu 
nezamestnanosť. 
Oficiálne (metodika Medzinárodná organizácia práce "ILO") sa za nezamestnaného považuje 
osoba, ktorá: 

• je staršia ako 15 rokov a nie je pracujúca, 
• aktívne hľadá prácu, 
• schopná a ochotná nastúpiť do práce. 

Podmienky registrovanej nezamestnanosti upravuje legislatíva príslušného štátu. Evidovaní 
nezamestnaní majú zväčša nárok na sociálne výhody avšak musia spĺňať určité podmienky. 
Vzhľadom na rôzne podmienky v rôznych krajinách, nie sú údaje o evidovanej nezamestnanosti 
medzinárodne porovnateľné. Evidovaný nezamestnaný môže byť pracujúci podľa metodiky ILO 
(napríklad ak pracuje na čierno), nezamestnaný podľa metodiky ILO nemusí byť registrovaný 
nezamestnaný (napríklad ak sa mu nechce spĺňať podmienky registrácie a oželie benefity). 
Podľa metodiky výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) sú za nezamestnaných považované 
všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré súčasne spĺňajú tri podmienky: 

• v referenčnom týždni nemali žiadnu platenú prácu 
• v posledných štyroch týždňoch si aktívne hľadali prácu alebo si prácu našli a do zamestnania 

nastúpia najneskôr do 3 mesiacov 
• sú schopné nastúpiť do práce najneskôr do dvoch týždňov. 

 
Nezamestnanosť v Slovenskej republike sa monitoruje prostredníctvom výberového 

zisťovania pracovných síl v domácnostiach, ktoré bolo zavedené v roku 1993. Metodika plne 
korešponduje s odporúčaniami Medzinárodnej organizácie práce (ILO). 

V priebehu povojnového obdoba zaznamenala nezamestnanosť vzostupy aj pády. Do konca 
roka 1970 bola nezamestnanosť pomerne nízka vo väčšine členských krajín. Potom, pod vplyvom 
dvoch ropných kríz sa to dramaticky zhoršilo. V druhej polovici 80. Rokov sa znížila 
nezamestnanosť najmä v dôsledku hospodárskeho rozmachu, ktorý nastal dokončením vnútorného 
trhu. Na začiatku 90. rokov nezamestnanosť začala opäť rásť predovšetkým pod vplyvom 
neadekvátnej reakcie na rastúcu konkurenciu. Na konci 90. rokov sa trend obrátil a nezamestnanosť 
zaznamenala rapídny pokles v mnohých členských krajinách. Čo je pozitívny vplyv rastu ich 
ekonomík, ovplyvnený aj kombináciou EÚ a národných politík. V posledných rokoch má miera 
nezamestnanosti tendenciu opäť rásť vo väčšine krajín EÚ-15. Nezamestnanosť je v nových 
členských krajinách tiež veľmi veľkým problémom. Prechod od plánovaného hospodárstva 
k trhovému spôsobila prepustenie značného počtu pracovníkov, z ktorých mnohí mali problémy 
nájsť nové zamestnanie. 

Existuje mnoho teórií, ktoré nám pomáhajú pochopiť príčiny nezamestnanosti. Tieto 
sa vzťahujú na jednej strane na faktory ponuky a dopytu po pracovnej sile a na druhej strane 
o inštitucionálne aspekty fungovania trhu práce. Súbor príčin relatívne vysokých úrovní Európskej 
nezamestnanosti: 

• Nepriaznivý  vývoj. Jedná sa najmä o pohyb vo svetovom obchode (nárast cien energií), 
vplyv protiinflačných politík v oblasti dopytu a zmena konkurencieschopnosti v nadväznosti 
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na väčšiu otvorenosť ekonomiky EÚ. Mechanizmy rozšírenia, spôsobujú  že takéto dočasné 
šoky majú tendenciu byť trvalým efektom. 

•  Nízka citlivosť Európskych trhov práce. Európsky pracovný trh nefunguje flexibilne 
v dôsledku nepružnosti, ktorá pochádza z nadmernej regulácie a veľkorysých schém 
podpory v nezamestnanosti. Šoky majú veľký negatívny dopad na zamestnanosť, kvôli 
zvýšenej úrovne ochrany trhov práce.  

• Náklady na pracovné sily. Z pohľadu vzťahov sa jedná o reťazec príčin a dôsledkov. 
Zvýšenie nákladov na prácu prinútilo firmy nahrádzať kapitál - pracovnú silu (Daveri 
a Tabellini, 2000). Zvýšenie nákladov na prácu je zapríčinené v prvom rade kvôli nárastu 
dane za prácu. To je zasa dôsledkom dvoch faktorov. Po prvé, zvyšujúce sa nároky štátu 
v sociálnej oblasti, a za druhé, daňové konkurovanie presunulo daňové zaťaženie 
z mobilných výrobných faktorov ako kapitál a tovary na imobilné (menej mobilné) faktory 
teda prácu. 

Rozdiely v nezamestnanosti na národnej úrovni 

Existujú značné rozdiely medzi krajinami v ich relatívnej úrovni celkovej nezamestnanosti. 
Nezamestnanosť je sústredená najmä v niektorých nových členských krajinách (Poľsko 
a Slovensko), pomerne silná v niektorých krajinách južnej časti EÚ (Španielsko, Grécko) a stále 
problematická v niektorých krajinách centrálneho severu, ako je Nemecko (nový Bundesländer). 
Rozdiely medzi jednotlivými krajinami možno vysvetliť rozdielmi v troch práve popísaných 
faktoroch. Krajiny s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou majú tendenciu dosahovať vysoké 
mzdové náklady a nepružnosť pracovného trhu. Táto skupina zahŕňa niektoré z najväčších 
členských krajín Európskej únie (Nemecko, Francúzsko). Na druhej strane krajiny, ktoré majú 
väčšiu flexibilitu v inštitúciách na trhu práce zaznamenali nízku mieru nezamestnanosti (napr. 
Veľká Británia). Zavedenie väčšej flexibility viedlo k zníženiu miery nezamestnanosti (napr. 
Holandsko). Samozrejme spomínané faktory nie sú jediné, ktoré vysvetľujú rozdiely 
v nezamestnanosti. Trvalý rast ekonomiky, pokiaľ ide o dosahovanie priemeru EÚ bolo primárnym 
faktorom poklesu nezamestnanosti napr. v Írsku.  

Nové členské štáty sú osobitným prípadom. Majú vo všeobecnosti omnoho vyššiu mieru 
nezamestnanosti ako v západných krajinách (sever a juh EU). Takže nezamestnanosť má tendenciu 
sa všade zvyšovať. Avšak, niektorým krajinám sa nezamestnanosť podarilo prekonať relatívne 
rýchlo, najmä krajiny, ktoré začali skoro s reformami, mali diverzifikované hospodárske štruktúry, 
sú v blízkosti k západným trhom a mali flexibilný trh práce (napríklad Slovinsko a Maďarsko). 
Krajiny, ktoré dosahujú negatívne údaje čelia opačným úrovniam (napr. Poľsko a Slovensko). 
V priebehu rokov sa rozdiely v celkovej nezamestnanosti medzi krajinami EÚ - 15 skôr menili ako 
stagnovali. Od roku 1993 sa disparity znížili čo znamenalo, že sociálna súdržnosť, meraná 
indikátorom nezamestnanosti sa zlepšila. 

Rovnosť pohlaví je ideál, ktorý je ešte stále vzdialený od reality, pokiaľ ide o prístup 
k zamestnaniu. Z údajov Eurostatu vyplýva veľmi jasne, že u žien je oveľa vyšší sklon 
k nezamestnanosti proti mužom. To platí takmer vo všetkých členských štátoch EÚ. Pozitívne je, že 
situácia sa časom zlepšuje, ako vyplýva z porovnania Eurostatu u všetkých 15 členských krajín EÚ 
došlo k poklesu rozdielov medzi ženami a mužmi (1990/2004). Pre nové členské štáty je ťažší 
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porovnanie nakoľko neexistujú dlhodobejšie údaje. Avšak, údaje za rok 2004 ukazujú, že situácia je 
v mnohých členských krajinách na východe zhruba rovnaká ako na severe Európy. Dokonca 
v mnohých starých členských štátoch v Stredomorí, majú ženy omnoho vyššiu mieru 
nezamestnanosti ako muži. To môže do istej miery súvisieť s kultúrnymi a inštitucionálnymi 
faktormi. 

Nezamestnanosť na regionálnej úrovni 

Regionálny pohľad na nezamestnanosti je do veľkej miery ovplyvnený národnou úrovňou. 
Nezamestnanosť je obzvlášť vysoká v regiónoch krajín, ktoré vykazujú vysokú nezamestnanosť 
na národnej úrovni, ako je Poľsko a Bulharsko. Na druhej strane, sú regióny, ktoré majú odlišnú 
úroveň nezamestnanosti ako je na úrovni krajiny. Názorným príkladom sú regióny Mezzogiorno 
v Taliansku, regióny bývalej NDR v Nemecku a na juhu Španielska. 

Rozdiel medzi regiónmi v nezamestnanosti je značný. Okrem toho, tento rozdiel mal 
tendenciu sa rozširovať od polovice 80. rokov. Do roku 1995 bol rozptyl v nezamestnanosti 
v starých členských štátoch trikrát väčší, ako koncom 70. rokov. To odzrkadľuje štrukturálne 
nedostatky v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, ktoré sú oveľa náchylnejšie k cyklom, ako 
ostatné regióny. V časoch konjunktúry sa stávajú alternatívnym umiestnením pre mnohé činnosti.  

Vývoj nezamestnanosti sprevádzali v rôznych regiónoch rozdielne trendy. Príčiny  
pretrvávania nezamestnanosti sa vo všeobecnosti interpretujú v slabom fungovaní trhu práce 
v európskych krajinách, ktoré odrážajú pomalé prispôsobenie ponuky pracovnej sily (nedostatočná 
migrácia) alebo dopytu po pracovných silách (nedostatočný pohyb kapitálu do problémových 
regiónov). To platí relatívne rovnako pre centrálne umiestnené regióny, ktoré postihuje pokles ich 
konkurencieschopnosti (staré priemyselné regióny), ako aj pre krajové regióny, v ktorých prevláda 
poľnohospodárstvo. 

Vysoká nezamestnanosť sa podieľa na nižšom prírastku k HDP a relatívne nízkom postavení 
v oblasti ekonomickej kohézie. To isté platí pre nízku mieru participácie. Takže na regionálnej 
úrovni dochádza k dvojakému negatívnemu dopadu jednak vysoká nezamestnanosť a s tým spojená 
nízka participácia na rozvoji regiónu (Elhorst, 1996) Výkonovo najslabšie regióny preukázali mieru 
participácie pracovných síl okolo 50 %, zatiaľ čo výkonovo najlepšie regióny preukázali 
participáciu približne 75 %. 

Nezamestnanosť v mestách 

Nezamestnanosť sa často sústreďuje aj v mestách a to najmä vo veľkomestách. Môžeme 
sledovať zaujímavý fenomén, a to že takmer vo všetkých členských štátoch je miera 
nezamestnanosti v mestách oveľa vyššia ako celková miera nezamestnanosti v krajine. Nakoľko 
sa v mestách koncentrujú ľudia, znamená to, že v absolútnom kvantitatívnom ukazovateli je 
nezamestnanosť problémom veľkých miest. Tá je neporovnateľne väčšia ako vo vidieckych 
oblastiach kde je nízka hustota populácie. Nezamestnanosť sa nekoncentruje len v mestách, ale 
v rámci miest sa sústreďuje v niektorých štvrtiach miest. Nie je nič výnimočné, že v krajinách ako 
je Veľká Británia, Francúzsko a Holandsko sú miesta kde je približne 40 % miestnych obyvateľov 
je mimo pracovný pomer. A to isté platí v porovnaní s veľkomestami, kde v niektorých štvrtiach je 
podobne vysoká nezamestnanosť a pritom je v meste nezamestnanosť na pomerne nízkej úrovni. 
Takže disparity v nezamestnanosti sú medzi mestskými časťami veľkomiest oveľa väčšie ako 
rozdiely medzi regiónmi v rovnakej krajine (ECOTEC et al., 2007). 
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Úroveň vzdelania 

Úroveň vzdelania obyvateľstva zohráva kľúčovú úlohu v raste ekonomiky. Zlepšenie 
vzdelávania vedie k zvýšeniu kvality a kvantity ľudského kapitálu, ktorý môže poskytnúť 
významný príspevok k produktivite, čo vedie k rastu konkurencieschopnosti a k ekonomickej 
kohézii. Avšak, vzdelanie má aj priamu úlohu v oblasti sociálnej súdržnosti. Vzdelanie umožňuje 
znižovať disparity medzi sociálnymi skupinami z hľadiska: 

• prístup k vedomostiam 
• lojálnosti voči bežným pravidlám  
• z hľadiska pocitu príslušnosti k spoločnosti.  

Vzdelávanie prináša výhody pre jednotlivca, ako aj pre spoločnosť. Tieto výhody je náročné 
zachytiť z ekonomického hľadiska. Prejavujú sa zníženými nákladmi na verejné zdravotníctvo, 
nižšou kriminalitou, lepšou starostlivosťou o životné prostredie a väčšou participáciou v komunite, 
čo zlepšuje sociálnu kohéziu. A v zapätí zvýšenie sociálnej súdržnosti má tendenciu pozitívne 
ovplyvniť ekonomickú výkonnosť (napr. Gradstein a Justman, 2001). Realizácia týchto pozitívnych 
účinkov závisí na spôsobe zvýšenia používania ľudského a sociálneho kapitálu. To sa týka jednak 
fyzických osôb, ktoré našli optimálne podmienky pre rozvoj svojich kapacít. A tiež sa vzťahuje aj 
na firmy, ktoré majú vytvárať podmienky  na spojenie „hardvérovej a softvérovej časti osôb“ 
pomocou vhodných spôsobov riadenia. Napokon, to platí aj pre regióny a krajiny, ktoré si musia 
uvedomiť, že širšie socioekonomické prostredie napomáha k optimálnemu využitiu. To znamená, že 
krajiny a regióny potrebujú investovať do vzdelania, ktoré zodpovedá úrovní technologického 
rozvoja v súčasnosti a v blízkej budúcnosti. S tým súvisí aj alokovanie kapitálu do vzdelávania, bez 
ktorého by to nebolo možné. V súvislosti s vyspelosťou ekonomiky, ktorú EÚ dosiahla a vzhľadom 
k politickému cieľu konkurencieschopnosť v znalostnej ekonomike, to v rámci EÚ znamená veľké 
investície do vyšších skupín vzdelania. Existujú však medzi veľkými geografickými oblasťami 
v EÚ vnútorné rozdiely v dôraze na vzdelávanie. Tlak na zvýšenie úrovne vzdelávania je najsilnejší 
na severozápade a najslabší na východe. To je možné aplikovať aj pre regióny v rámci krajín každej 
z geografických oblastí. Na príklad: hlavnú úlohou vo vyrovnávaní sa Talianskych regiónov za 
posledných 25 rokov zohrával rozvoj ľudského kapitálu strednej triedy, ktorý požadoval 
ekonomický systém (BAIC a Casalone, 2005). 

Rozdiely vo vzdelaní na národnej úrovni 

Obraz o vývoji vzdelávania v čase poskytuje ukazovateľ podiel obyvateľstva 
s vysokoškolským vzdelaním. Pri pohľade na údaje z Eurostatu, sa dostávajú do popredia 
nasledovné znaky: 

• Zaznamenáva sa všade prítomný trend postupného zvyšovania úrovne vzdelania 
• Existujú značné rozdiely medzi členskými krajinami a medzi geografickými oblasťami. 

Oblasti a krajiny, ktoré majú najvyššiu úroveň hospodárskeho rozvoja tiež zaznamenávajú 
najvyšší podiel v vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. Avšak pozorujeme, že úroveň 
vzdelávania je všeobecne vyššia na východe Európy ako na západe. Čo vytvára dobré 
predpoklady pre urýchlené dobiehanie Východnej Európy, v prípade že bude ľudský kapitál 
dobre využitý. 
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• Rozdiely medzi krajinami (merané variačným koeficientom) sú väčšie pre staršie vekové 
skupiny a menšie pre mladšie skupiny.  

Vzdelanie na regionálnej a miestnej úrovni  

Na regionálnej úrovni sú charakteristické účinky dvoch javov: 

1. Národné črty dominujú nad regionálnymi. Napríklad všetky Španielske, Talianske 
a Portugalské regióny ukazujú, relatívne nízku úroveň dosiahnutého vzdelania. Na druhej 
strane, všetky regióny v severských krajín Švédska a Fínska ukazujú pomerne vysokú 
úroveň dosiahnutého vzdelania. 

2. Vnútro krajinná rôznorodosť je založená na rozdelení mesto a vidiek. V mestských centrách 
sa koncentrujú ľudia s vyšším vzdelaním. To sa sleduje pomocou indikátora miera podielu 
obyvateľov s vyšším vzdelaní na celkovej populácií mesta. Na rozdiel od mestského 
pohľadu je ťažšie pozorovať podobne jasný vzťahy na regionálnej úrovni.  

Migrácia a segregácia  

V oblasti migrácie musíme robiť rozdiel medzi vnútornou EÚ migráciou a migráciou 
z iných častí sveta do EÚ. Migrácia v rámci EÚ je v zásadne neobmedzená. Vnútorné toky 
na severe a na juhu sú veľmi obmedzené a nie sú preto považované za hrozbu pre sociálnu 
súdržnosť. So zreteľom na migráciu z nových členských štátov do starých je tu väčšie znepokojenie, 
ale toto je možné vyriešiť pravdepodobne v priebehu prechodného obdobia. Avšak, imigrácia 
z iných častí sveta je vnímaná ako problém. Mnohí pozorovatelia sa zhodujú, že migrácia ľudí 
s rôznym rasovým a kultúrnym pozadím, a s malou šancou uspieť na trhu práce EÚ vytvára hrozbu 
pre sociálnu kohéziu. Takže sa musíme pozrieť, čo poháňa túto migráciu a čo určuje jej reakciu. 
Teoretické základy, ktoré vysvetľujú migráciu majú všetky sklon sústrediť sa na niekoľko 
základných pojmov: vytláčanie, lákanie a okolnostné faktory . 

• Na strane vytláčajúcich faktorov je jednoduché nájsť dôvody, prečo ľudia chcú opustiť svoje 
domovské krajiny. Tie sú často kombináciou problémových situácií, ako nezamestnanosť, 
chudoba, nepokoj a neistota. 

• Na strane lákadiel nájdeme dôvody, prečo ľudia majú záujem o danú krajinu. Sú to faktory, 
ako je sloboda, pracovné príležitosti, sociálna ochrana, a iné. 

• Pokiaľ ide o nepokoje a napätie človek vidí množstvo prvkov, ktoré zvyšujú náklady 
na prechod prisťahovalcov, ako je vzdialenosť, kultúrne a jazykové rozdiely, reštriktívna 
imigračná politika, atď. 

Ekonomika EÚ sa postupne zmenila. Teraz je charakteristická pokračujúcou vysokou 
mierou nezamestnanosti. Pod vplyvom narastajúcej globalizácie veľa nízko kvalifikovaných 
pracovných miest je teraz prevedených do krajín s nízkymi príjmami. To znamená, že mnoho 
pracovných miest, ktoré boli tradične vykonávané nízko kvalifikovanými prisťahovalcami už v EÚ 
neexistujú. Okrem toho, sa integrácia predchádzajúcich prisťahovalcov do spoločnosti ukazuje viac 
problematickejšia, ako sa pôvodne očakávalo. Nezamestnanosť zasahuje, viac ako proporcionálne 
druhú a tretiu generáciu prisťahovalcov. Hromadia sa z ich strany nároky na sociálne dávky. 
Podmienky integrácie do hostiteľskej krajiny sa zhoršili (nedostatok pracovných príležitostí 
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a zvýšenie nákladov na sociálnu integráciu). Prevláda všeobecný pocit, že EÚ nepotrebuje ďalšiu 
migráciu na rozdiel od niektorých vybraných pracovníkov pre ich schopnosť zaplniť nedostatok 
kvalifikovaných pracovných síl strategického významu (napr. pracovníci so znalosťami). 

V dôsledku nárastu migračného tlaku v EÚ získali na sile hlasy ohľadne sprísnenia 
a obmedzenie prisťahovalectva do EÚ. V praxi sa  vlády všetkých členských krajín uchyľujú 
k politike obmedzovania imigrácie. Navzdory tomuto nebolo zatiaľ  možné dokončiť Spoločnú 
európsku azylovú a imigračnú politiku. Aj napriek tomu sú niektoré funkcie zrejmé,  najmä tie 
ohľadne harmonizácie pravidiel, úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi imigračnými úradmi, 
a vytvorenie agentúry EÚ pre otázky týkajúce sa hraníc. 

Tlak na EÚ z mimoeurópskych krajín však narastá. Politické a spoločenské nepokoje 
v mnohých oblastiach sveta zvyšujú počet žiadateľov o azyl. Nevyhovujúce pracovné príležitosti 
v domácich krajinách nútia populácie ľudí imigrovať do EÚ za prácou. Ďalší sa snažia vstúpiť 
nezákonne. Odhady nelegálnych prisťahovalcov majú veľmi široký rozsah, od niekoľkých sto tisíc 
až milión vo väčších členských štátov a niekoľko desiatok tisíc až sto tisíc pre stredne veľké členské 
štáty. Väčšina z nich sú zamestnaní ilegálne. Dopyt EÚ zamestnávateľov v čiernej a šedej 
ekonomike (motivovaný nižšími nákladmi, flexibilitou, vyhýbanie sa bezpečnostným pravidlám, 
atď.), je dôležitým priťahujúcim faktorom, ktorý je často prehliadaný. V súčasnosti je prítomnosť 
mnohých migrantov často braná ako hrozba sociálnej súdržnosti, pretože môže viesť k vysokému 
stupňu neznášanlivosti a etnického vylúčenia zo strany väčšinovej populácie. Teória, ktorá 
sa používa na vysvetlenie tohto javu je založená na „súťaži“ alebo „konflikte“ pri obmedzených 
zdrojoch. Inými slovami: ľudia, ktorí majú skúsenosť alebo vnímajú súťaženie o zamestnanie, 
bývanie, sociálnu starostlivosť, atď., sa budú snažiť tajne dohovoriť a budú sa snažiť vylúčiť 
ostatných. Väčšinové obyvateľstvo reaguje na tieto hrozby, zo strany neštátnych príslušníkov tým, 
že im vytvára prekážky integrácie v spoločnosti. To má za následok vytváranie problémov 
segregácie prisťahovalcov, nový imigranti sú uväznení v situácii obmedzeného prístupu k bývaniu 
a zamestnaniu a koncentrujú sa v niektorých oblastiach, kde sú ich šance na únik z tohto kruhu 
nízke. 

Migrácia a segregácia na národnej úrovni 

Celkový počet pracovných migrantov sa v posledných desaťročiach  zvýšil. Oficiálne údaje 
naznačujú, že predstavovali približne tri milióny v roku 1973 a asi päť miliónov v roku 2000 
(Molle, 2006). Avšak, z hľadiska podielu pracovnej sily ide o menej viditeľný nárast. Z menej ako 
3% tento podiel narástol na trocha viac ako 3 %. Údaje neodzrkadľujú celkom presne realitu najmä 
kvôli nelegálnej migrácii a práci na čiernom trhu. Najmä novodobý migranti často pracujú na trhu 
práce neoficiálne, niekedy aj protizákonné (Pugliese, 1992). Takže krajiny s vysokým podielom 
neformálnej ekonomiky (čiernej a šedej) na celkovej ekonomike tiež vykazujú vysoký podiel 
nelegálnych prisťahovalcov na celkovej zamestnanosti, a naopak (Djajic, 2001). Príkladom hornej 
hranice neformálnej ekonomiky je Taliansko, a príkladom dolnej hranice neformálnej ekonomiky, 
je Dánsko. 

Ďalej, koncentrujú sa viac na prijímajúce krajiny. Rozvinuté severozápadne krajiny EÚ sú 
tradične prisťahovalecké krajiny, a to kvôli takzvanej pokračujúcej migrácii (členovia rodiny, 
nevesty), ktorá predstavuje novú migrácia vnímanú atraktívnymi príležitosťami v krajinách. Ale 
imigrácia sa týka aj juhoeurópskych krajín, ktoré až do polovice roku 1980 nemali takmer žiadne 
prisťahovalectvo. Tieto sa teraz  stávajú hostiteľskými krajinami miliónov prisťahovalcov z tretích 
krajín. Toto je dôsledkom zlepšenia ich ekonomickej situácie, ale aj ich umiestnenie na južných 
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hraniciach Európskej únie, ktoré ich robí akýmsi miestom vstupu do EÚ pre mnohých 
prisťahovalcov. Aj menšie krajiny, ako je Malta sa obávajú destabilizácie v dôsledku vyššieho tlaku 
prisťahovalcov prichádzajúcich k ich brehom. Aj keď, v tomto smere sa takmer všetky krajiny EÚ 
stali imigračnými krajinami, relatívna dôležitosť imigrantov v ich populácii je dosť odlišná. 

Percentuálny počet migrantov je stále výrazne vyšší v severozápadnej skupine krajín, ako 
v juhozápadnej skupine krajín. Toto môžu do značnej miery vysvetľovať rozdiely v úrovni miezd. 
Pre migrantov je charakteristické, že sledujú sociálno-ekonomickú situáciu v hostiteľskej krajine. 
V krajinách s vysokým príjmom v severozápadnej Európe je percentuálny podiel ľudí s nižším než 
vyšším stredoškolským vzdelaním omnoho vyšší medzi imigrantmi ako medzi občanmi týchto 
krajín. Čo je indikácia o príleve ľudí s nízkym vzdelaním, ktorí väčšinou obsadzujú slabo platené 
pracovné miesta.  

Otázka potom znie: či vysoký podiel prisťahovalcov (ako napríklad vo väčšine 
severozápadných krajín a čoraz viac v krajinách juhozápadnej EÚ) vedie k nedostatku sociálnej 
kohézie? Odpoveď je áno (EUMC, 2005) najmä v krajinách, kde tento veľký podiel ide ruka v ruke 
s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou úrovňou príjmov. Táto skutočnosť len podčiarkuje 
význam ukazovateľa HDP/Obyvateľa. 

Teórie o segregácii 

Väčšina prisťahovalcov má len nízke vzdelanie a málo odborných skúseností. Preto majú 
tendenciu usadiť sa v mestských aglomeráciách, kde je väčšina nízko kvalifikovaných pracovných 
príležitostí v odvetví výroby a služieb (v oficiálnej aj v tieňovej ekonomike). Toto predstavuje 
druhý dôvod, prečo sa migranti sústreďujú práve tam. Migranti sa snažia uplatniť v prvom rade za 
pomoci ľudí zo svojej pôvodnej krajiny, ktorí sa prisťahovali už predtým, a ktorí sa vyznajú 
v zložitej administratíve a právnom prostredí v danej krajine. 

Teórie segregácie: 

1. Súperenie o mestský priestor. Ľudia s najvyššími príjmami budú môcť obsadiť oblasti 
s najlepším prístupom k mestskému a inému vybaveniu. To má za následok koncentráciu 
bohatších ľudí v mestských centrách a v prímestských zónach. 

2. Susedské externality. Chudobní prisťahovalci sa budú koncentrovať v oblastiach, kde 
sa môžu spoľahnúť na sociálne a rodinné väzby. Táto tendencia smerujúca k segregácií 
sa ešte zhoršuje opúšťaním týchto oblastí úspešnejšími ľuďmi. Následne koncentrácia 
chudoby a nezamestnanosti v niektorých štvrtiach často vedie k zločinom a násiliu. Toto 
potom môže viesť do pasce biedy a ľudia žijúci v takej oblasti môžu byť diskriminovaní 
na trhu práce len na základe ich mena a adresy. Tento nedostatok príležitosti potom môže 
viesť k veľkému percentu predčasného odchodu zo vzdelávacieho systému, a teda nízkej 
prispôsobivosti na formálnom trhu práce. 

3. Bytová politika samospráv. Relatívne decentralizovaná štruktúra miestnej správy vo väčšine 
krajín EÚ znamená, že niektoré krajiny uprednostňujú rozvoj súkromného sektora, zatiaľ čo 
iné majú tendenciu klásť dôraz na verejné dotovanie sociálneho bývania prístupné menej 
solventným a chudobným obyvateľom.  

Hlavné ekonomické zmeny, ku ktorým došlo v posledných desaťročiach, ako pokles 
pracovných miest vo výrobe (v dôsledku premiestnenia výroby, a globalizácie) a vzostup 
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zamestnanosti vo vysoko kvalitných službách (v dôsledku špecializácie do odvetví s vysokou 
pridanou hodnotou) zasiahli prácu prisťahovalcov, ktorí sa sústreďujú v robotníckych profesiách 
vo výrobe. To viedlo k vysokej miere nezamestnanosti prisťahovalcov, najmä v mestách, kde bol 
nedostatočný počet nových pracovných možností alebo neprimerané pracovné príležitosti 
v porovnaní s úrovňou kvalifikácie migrantov. To predstavuje skutočné problémy miest, kde nebola 
mestská (bytová) politika dobre rozvinutá. 

Migrácia a segregácia na regionálnej a miestnej úrovni 

Podiel migrantov na celkovej populácii je vo všeobecnosti oveľa vyšší vo veľkých mestách. 
Toto pravidlo platí pre takmer vo všetkých členských štátoch. Koncentráciu prisťahovalcov 
do miest umocňuje ďalšia koncentrácia v určitých štvrtiach týchto veľkomiest. To tendenčne vedie 
k vzniku problémov segregácie. Segregácia je faktor, ktorý pretrváva vo väčšine veľkomiest v EÚ, 
prevažne v metropolách severozápadnej Európy. Bez ohľadu na závažnosť tohto problému nie je 
príliš dobre zdokumentovaný. Náročné je najmä zistiť, či sa tento problém v čase zmenšuje alebo 
rozrastá. 

Vybrané prípadové štúdie o segregácií: 

Vo Francúzsku  bola vypracovaná analýza skupín podľa toho aký typ funkcie ľudia majú, 
a to od vysokej manažérskej až po nízku funkciu málo kvalifikovaných robotníckych pracovníkov. 
Pre jednotlivé mestské časti študovali úroveň segregácie medzi týmito skupinami. Z výsledkov 
vyplynulo, že úroveň segregácie vo Francúzskych mestách bola v posledných desaťročiach 
pomerne stabilná. Len v Paríži bol spozorovaný trend zvyšovania spoločensko-priestorovej 
polarizácie medzi vysokou a nízkou vrstvou funkčnej hierarchie (Gachet a Le Gallo, 2005). 
V prípade Švédska existuje jedna veľká aglomerácia Štokholm. V posledných desaťročiach bolo 
zaznamenané zvýšenie segregácie medzi cudzincami, ktorý sa narodili v Štokholme a pôvodným 
obyvateľstvom. Čoraz viac sa koncentrujú v zanedbaných štvrtiach. Tento proces sa vyskytuje 
najmä kvôli postupom výberovej migrácie, s prebiehajúcim prílivom slabších a marginalizovaných 
obyvateľov (často cudzincov) do zanedbaných oblastí a odliv relatívne bohatších obyvateľov 
z týchto oblastí (Andersson a Brama, 2004). 

Záverom môžeme konštatovať, že segregácia predstavuje v EU dôležitý problémom a že 
v priebehu posledných desaťročí sa situácia pravdepodobne ešte zhorší. 

Sociálna exklúzia 

V EÚ sa pojem sociálneho vylúčenia stal intenzívne vnímaný. V priebehu času bol 
používaný v statickom aj dynamickom význame. Statický význam označuje určitú mieru núdze 
a dynamický význam znázorňuje proces zvyšovanie chudoby (Vleminckx a Berghman, 2001). 
 Dôležité aspekty sociálneho vylúčenia predstavuje vzájomne umocnenie a uväznenie 
do pasce. Dlhodobé pretrvanie v stave nezamestnanosti môže viesť k trvalej strate kvalifikácie, 
nakoľko sa zručnosti stanú zastarané v dôsledku technologických zmien. Výsledný nedostatok 
odbornej kapacity potrebný na získanie dostatočného príjmu bráni ľuďom investovať do nových 
zručností. Chudoba je ešte obvykle sprevádzaná zlým bývaním, nízkou úrovňou spoločenského 
života a zlou zdravotnou situáciou. Nepriaznivá situácia často vedie aj k zadlženosti týchto skupín 
obyvateľstva, k problémom ako alkoholizmus a kriminalita. Následne je takmer nemožné pre tieto 
skupiny nájsť si prácu. Kombináciou uvedeného sa sociálne vylúčenie stáva často trvalé. Sociálne 
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začlenenie alebo vylúčenie teda predstavuje multi-dimenzionálny koncept. Sociálne vylúčenie 
obsahuje dve hlavné stránky. Prvý sa týka trhu práce konkrétne prístupu k zamestnaniu a druhý 
sa týka možnosti spotrebovávať teda prístup k tovarom a službám. Iné dôležité aspekty sa týkajú 
participácie v spoločenských vzťahov, ktoré sú bežne dostupné priemernému obyvateľovi. 

Na rozdiel od pojmu „kohézia“, ktorý sa dá sledovať použitím štatistík o disparitách 
v príjmoch medzi regiónmi, na termín „sociálne vylúčenie“ doteraz nebol nájdený jednoduchý 
štatistický ukazovateľ. Ústredná myšlienka však súvisí s nezamestnanosťou a nízkou schopnosťou 
dosahovať príjem (mzdy, vzdelávanie). Chudoba predstavuje ďalší priamy ukazovateľ sociálneho 
vylúčenia. Chudoba vo všeobecnosti negatívne vplýva na schopnosť  ľudí podieľať sa na kultúrnom 
a spoločenskom živote a preto predstavuje ukazovateľ pre sociálne vylúčenie. Existuje viacero 
definícií chudoby. Niektoré je sledujú v absolútnych normách ako o dostupnosť potravín, bývania 
a ošatenia (Sen, 1983). Tie však nie sú relevantné pre krajiny s rozvinutou spoločnosťou. Teda 
v EÚ sa používa pojem relatívna chudoba, kde je postavenie niektorých skupín definované ako 
chudoba v prípade, že sa nachádzajú určité percento pod priemerom v krajine. Tieto mantinely sú 
často definované z hľadiska výšky príjmov, alebo schopnosti spotrebovávať určité tovary. 
 
Sociálne vylúčenie na národnej úrovni 

V minulosti používali jednotlivé členské štáty EÚ veľmi odlišné koncepcie v oblasti 
sociálneho vylúčenia, ktoré odrážali rôzne úrovne hospodárskeho rozvoja, rôzne spoločenské 
preferencií a inštitucionálne možnosti. Tieto rozdiely pretrvávali až do nedávnej porovnateľné 
analýzy na úrovni EÚ. Na začiatku 90. rokov sa zahájil začiatok sledovania porovnateľných 
štatistických údajov o chudobe (Eurostat, 1990, 1994). Tieto údaje ukazujú, že: 

• Krajiny s vysokou úrovňou príjmov a prepracovaným sociálnym systémom ukazujú nízku 
mieru chudoby. Krajiny s nízkymi príjmami a menej rozvinutým sociálnym systémom 
vykazujú vysoký podiel chudoby. 

• Najviac ohrozenými skupinami vo všetkých členských štátoch sú domácnosti na čele 
s nezamestnanou osobu (o to horšie ak nepracuje nikto), osamelý starší ľudia, osamelý rodič 
alebo matka, alebo nízko vzdelaná osoba. 

 
Na konci 90. rokov dimenzie sociálneho vylúčenia. Poukázali, že: 

• Chudoba (definovaná ako príjem nižší ako 60 % národného priemeru) má tendenciu byť 
vysoká v krajinách s veľkými nerovnosťami v príjmoch (krajiny južnej Európy a Veľkej 
Británie) a nízka v krajinách s malými nerovnosťami v príjmoch (krajiny severozápadnej 
Európy). Tieto rozdiely súvisia aj s kultúrnymi rozdielmi. Ľudia v južných krajinách 
považujú chudobu z veľkej časti za dedičnú, ktorá pretrváva dlhodobo. Ľudia vo Veľkej 
Británii pripisujú chudobu skôr k osobným okolnostiam. Napokon, ľudia v poslednej 
skupine krajín si myslia, že chudoba je spojená s nepriaznivými životnými udalosťami 
(Gallia a Paugam, 2002). 

• Životné podmienky (definované ako priemer z radu ukazovateľov, ako podmienky bývania 
a prístup k spotrebe dlhodobých statkov domácnosti) sú rozdielne medzi krajinami EÚ 
oveľa viac než odlišnosti v chudobe. Aj keď sú tieto ukazovatele relatívne v porovnaní 
s národným priemerom, je vidieť že sú nízke v krajinách s nízkym príjmom (napr. Grécko, 
Taliansko, Írsko a Portugalsko). 

• Životné potreby (definované ako priemer ukazovateľov, ktoré sledujú potreby ako teplo 
domova a strávenie týždňa dovolenky v roku, atď.) sú menej zreteľné, hoci aj tu bolo 
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zistené, že najväčšie problémy sú pociťované v nízkopríjmových krajinách a najmenšie 
problémy sa zdá existujú vo vyspelých sociálnych štátoch. 

• Sociálne väzby (zachytávajú nemateriálne stránky spoločenského života, ako sú kontakty 
s priateľmi, členstvo v kluboch a združeniach) sa nezdajú byť najodlišnejším faktorom 
medzi krajinami. 

 
Hlavnú príčinu prepadania sa ľudí do pasce chudoby predstavuje pokles v príjmoch. Jeden 

z okamžitých, ale krátkodobých nástrojov na zabránenie je systém sociálnych dávok. Rozdiely 
v sociálnych systémoch určujú do značnej miery rozdiely medzi krajinami EÚ v zraniteľnosti voči 
chudobe a pri pretrvávaní chudoby (Layte a Whelan, 2003; Whelan a Maitre, 2005). 

 
Sociálne vylúčenie na regionálnej úrovni 

Chudoba môže byť meraná podielom osôb alebo domácností, ktoré dosahujú nízke úrovne 
príjmov. Najvyššia miera chudoby sa nachádza v okrajových oblastiach EÚ a najnižšie hodnoty 
chudoby figurujú v srdci Európy (Holandsko, Belgicko, Luxembursko, časť západného Nemecka, 
východné Francúzsko a severné Taliansko). Regióny s nízkym priemerným príjmom budú mať 
pravdepodobne relatívne vyšší podiel chudobných obyvateľov ako regióny s vysokým priemerným 
príjmom. 

Porovnávanie príjmov domácnosti s celoštátnym priemerom nie je najvhodnejšie, preto 
porovnanie s regionálnym priemerom by mohlo byť z dvoch dôvodov hodnejšie. Po prvé, životné 
náklady sa môžu značne odlišovať vo veľkých urbanizovaných centrálnych oblastiach (napr. Praha) 
v porovnaní viac rozptýlenou populáciou v menej centralizovanom regióne (napr. Kopanice). 
Po druhé, chudoba je relatívny pojem, takže referenčná skupina by mala byť zostavená z ľudí 
z rovnakých (porovnateľných) oblasti, a nie ako celoštátny priemer. Ak vezmeme regionálny 
priemer ako benchmark potom dichotómia centrum - periféria je takmer nepostrehnuteľná. Navyše, 
niektoré centrálne a hlavné regióny, ako Paríž, Madrid a Viedeň sa ukazujú ako hlavné problémové 
regióny, čo v skutočnosti potvrdzuje predchádzajúce zistenia, že vo veľkých mestských 
aglomeráciách sa reálny problém chudoby týka významnej časti populácie. 

Sociálne zabezpečenie 

Ľudia sú konfrontovaní s celou radou neistôt a rizík, ktoré môžu ovplyvniť ich schopnosť 
dosahovať príjem. Strata príjmov v dôsledku nehôd (zdravotné postihnutie), môže vytlačiť ľudí 
do chudoby. Tradične boli tieto problémy zmiernené solidaritou vyplývajúcou z rodinných väzieb 
alebo miestnej charity. V priebehu devätnásteho storočia začal štát preberať určitú zodpovednosť za 
dobré životné podmienky, najmä v oblasti dôchodkov pre starších ľudí. Táto pomoc nebola 
založené na charite, ale na oprávnenosti pre štátne sociálne transfery, ktoré vychádzali z potrieb 
a boli platené z daní. Čo odrážalo solidaritu občanov spoločnosti voči ostaným. Dôvody pre tieto 
činy mali často politický podtón, napríklad v Nemecku systém sociálneho zabezpečenia posilnil 
väzby občanov s novo zjednotením štátu.  

V iných krajinách prevládali teoretické argumenty o účinkoch produktivity. Ľudia, ktorí sú 
poistení proti základným rizikám chudoby majú sklon k vyšším podielom na národnom bohatstve 
tým, že sú viac inovatívni a produktívnejší, atď. Protiargument predstavujú riziká spojené 
s ochranou proti nezamestnanosti. Čím vyššia ochranu, tým nižšia je motivácia zamestnať 
sa v práci, kde je nutné vynaložiť náklady na premiestnenie alebo odborné vzdelávanie. 
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Po druhej svetovej vojne si členské krajiny EÚ vypracovali svoje národné sociálne systémy 
ochrany občanov, a to najmä proti strate príjmu v dôsledku nezamestnanosti, choroby, úrazu 
a starobe. Mnohé krajiny zabezpečili systém minimálneho príjmu pre tých, ktorí nemali žiadne 
prostriedky čo do značnej miery navýšilo položky národných rozpočtov vyčlenených na sociálne 
zabezpečenie, uhrádzané daňovými poplatníkmi v danej krajine. Sociálne zabezpečenie je založené 
na národnej solidarite. Európska integrácia narušila základy tejto solidarity v mnohých prípadoch, 
počnúc voľným pohybom pracovníkov (Ferrer, 2006). Členské štáty EÚ na to zareagovali prijatím 
obmedzení voči európskej regulácií. Štáty sa zamerali na rozvoj svojich systémov v súvislosti 
s komplikáciami vyplývajúcich z Európskej integrácie a špecifikovaním prípadov, kedy môžu 
neštátny príslušníci čerpať výhody zo systému sociálneho zabezpečenia v danej krajine. Teda 
z pohľadu Európskej politiky predstavuje sociálna ochrana exogénny faktor aj keď ovplyvňuje 
rozdiely na úrovni EÚ. 

Národný pohľad  

Vnútroštátne systémy boli vypracované nezávisle jeden od druhého a vo veľmi odlišnom 
inštitucionálnom a kultúrnom prostredí. Preto nie je prekvapujúce, že sa od seba líšia v mnohých 
bodoch.  

5.1.3 Modely sociálnej ochrany 

Na základe zoskupovania vlastností celého radu ukazovateľov systémov sociálnej ochrany, sa dá 
povedať, že v EÚ existuje päť typov, ktoré sú spojené s konkrétnou geografickou oblasťou v EÚ. 

• Západný liberálny typ – verejný sektor je obmedzený len na financovanie skupiny, ktorá 
nemá žiadne ďalšie možnosti. Väčšina sa musí proti riziku poistiť, čo štát podporuje cez 
daňové zvýhodnenie. (Veľká Británia a Írsko). 

• Severský sociálny typ, v ktorom dominuje sociálno-demokratickými názor. Veľké skupina 
obyvateľstva je kolektívne (cez verejné financie) poistená proti širokej škále rizík. Výhody 
sú pomerne veľkorysé. V záujme zachovať finančnú udržateľnosť systému, ponúka aktívna 
politika trhu práce cez mnohé stimuly znovu zapojenie sa do trhu práce. Typický 
predstavitelia tejto skupiny sú škandinávske krajiny, Švédsko a Dánsko. 

• Centrálny typ. Tento systém má racionálny základ. Jeho najvýraznejšou črtou je, že rôzne 
kvalifikované skupiny majú svoje osobitné zabezpečenia. Sektor verejných financií 
a regulácia podporujú odvetvové financovanie a tvorbu pravidiel. Tento systém je často 
nazývaný aj ako korporátny. Používajú ho v Nemecku, Holandsku, Francúzsku a Belgicku. 

• Južanský typ. V tejto skupine sú krajiny s obmedzenou záchrannou sieťou v oblasti prístupu 
k programom podpory príjmov. Politika v oblasti trhu práce nie je príliš rozvinutá. 
Na druhej strane, majú krajiny náročné dôchodkové systémy. Príkladom sú napríklad 
Grécko, Španielsko a, Taliansko. 

• Východný typ. V tejto skupine mali krajiny pred transformáciou veľmi komplikované 
systémy, ktoré charakterizovala veľmi veľká úroveň ochrany. Po zmene politického systému 
boli kapacity krajín financovať len základné oblasti zabezpečenia veľmi obmedzené. Takže 
v súčasnej dobe majú tieto krajiny nízke hodnoty vo všetkých ukazovateľov zabezpečenia 
(napr. Poľsko a Maďarsko). 
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Dobrým indikátorom na porovnanie jednotlivých typov predstavuje množstvo výdavkov 
na sociálnu ochranu. Pre vhodné porovnanie vývoja ochrany medzi krajinami ponúka prehľad 
sociálnych dávok na obyvateľa a taktiež podiel dávok na celkovom HDP. Pri pohľade na platby za 
sociálne zabezpečenie na obyvateľa poukazujú na existenciu viacerých kategórií krajín: 

1. Veľmi vysoká úroveň, jedná sa o tradičné sociálne štáty vyspelej časti EÚ. (škandinávske 
krajiny, Nemecko, Francúzka Holandsko, Belgicko a Rakúsko). 

2. Priemerná úroveň, kde nájdeme dva typy: Veľká Británia, ktorá má pomerne nízku úroveň 
ochrany v porovnaní s inými krajinami s vysokým podielom HDP na obyvateľa čo je 
spôsobené možnosťou voľby systému. Ďalej Taliansko, vzhľadom na jeho nižšiu úroveň 
rozvoja. 

3. Podpriemerná úroveň, to všetko kvôli nízkej úrovni rozvoja (Stredozemie).  
4. Veľmi nízka úroveň, najmä nové členské štáty. 

 

Sociálne výhody ako percento z HDP indikujú tiež, že ochrana je oveľa nižšia 
v chudobnejších členských krajinách, ako v bohatších. V grafickom vyjadrení má krivka úrovne 
ochrany tvar písmena S. Spočiatku má progresívnejší rast ako rast príjmu, ale od určitej úrovne 
príjmu má tendenciu ustáliť sa v bode nasýtenia. Dôvod stabilizácie je dvojaký. Po prvé, veľmi 
štedré dávky môžu mať negatívny vplyv na flexibilitu trhu práce. Po druhé, verejný systém zahŕňa 
poistenie len základných rizík a ďalšie necháva na súkromný sektor. V bohatších krajinách sociálne 
transfery znižujú chudobu s približne 50-60%, kým v menej bohatých členských štátoch sa tento 
údaj pohybuje okolo 40%.  

5.2 Ekonomické disparity 

Kohézia predstavuje viacrozmerný pojem a jeden z nich je aj ekonomický rozmer. Pojem 
ekonomickej súdržnosti nie je presne definovaný.  

V rámci kapitoly preto začneme s predstavením pojmu z hľadiska požiadaviek kohéznej 
politiky. Ekonomickú súdržnosť nie je možné zachytiť len jediným ukazovateľom, z tohto dôvodu 
budeme pracovať s radom relevantných ukazovateľov. Tie najvýznamnejšie ukazovatele 
vychádzajú z faktorov, ktoré určujú úroveň HDP na obyvateľa a predstavujú faktory, 
ktoré určujú adaptáciu štruktúry ekonomiky. Každý z použitých ukazovateľov popíšeme z pohľadu 
teórie a z výsledkov empirických štúdií. Tie nám umožnia identifikovať regióny, ktoré čelia 
najväčším problémom a vypracovať indikátory pre typ politických opatrení, ktoré by mohli byť 
použité k tomu aby podnecovali podniky investovať do takýchto regiónov. 

Koncepcia ekonomickej kohézie nie je konkrétne definovaná ani v literatúre ani 
v dokumentoch o kohéznej politike. Najčastejšie používaný kontext predpokladá existenciu 
ekonomickej súdržnosti, ak sú poukladané jednotlivé časti (regióny) do celkového európskeho 
hospodárstva tak, že môžu obstáť v medzinárodnej konkurencii. 

Myšlienka zlepšenia ekonomickej kohézie je taká, že disparity v oblasti 
konkurencieschopnosti sa znížia čo znamená, že slabé regióny sú schopné dobiehať silné. 
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5.2.1 Indikátory ekonomických disparít 

V celom rade dokumentov sa pojem ekonomickej a sociálnej súdržnosti zhoduje s 
disparitami v HDP. To znamená, že HDP je považovaný, za  hlavný ukazovateľ ekonomickej 
súdržnosti. HDP na obyvateľa je zložený ukazovateľ. Úroveň HDP na obyvateľa závisí od zmien 
jednotlivých zložiek ekonomických faktorov, ktoré sú ovplyvňované celým radom ďalších faktorov, 
ktoré určujú konkurencieschopnosť. Konkurencieschopnosť je zvyčajne meraná úrovňou 
produktivity (ktorá je hlavným určujúcim faktorom úrovne HDP na obyvateľa). Rozdiely 
v produktivite sú značne závislé od dvoch zložiek: 

• Výrobná štruktúra.  

Vysvetlenie je možné ilustrovať na nasledujúcom príklade. Niektoré odvetvia sa vyznačujú 
nízkou produktivitou a zachovávajú si nízku pridanú hodnotu, ako napríklad poľnohospodárstvo 
situované v horských oblastiach alebo odvetvia spracovateľského priemyslu tradičných výrobkov. 
Iné sektory sa vyznačujú vysokou produktivitou a udržiavajú si vysokú pridanú hodnotu, ako 
výroba lietadiel, alebo oblasť služieb odborného poradenstva pri fúziách a akvizíciách. Regióny, 
ktoré sa špecializujú na práce s vysokou pridanou hodnotou budú vykazovať vysoké úrovne 
príjmov. Napríklad, vysoká produktivita vo finančníctve a obchode prispieva k dobrej výkonnosti 
mnohých mestských oblastí. Regióny špecializujúce sa na aktivity s nízkou pridanou hodnotou 
budú vykazovať nízke úrovne príjmov. Napríklad, vysoký stupeň závislosti na poľnohospodárstve 
vysvetľuje relatívne slabý výkon mnohých vidieckych oblastí. 

• Výrobné prostredie.  

Vysoká kvalita pracovných síl má pozitívny vplyv na produktivitu vo všetkých 
odvetviach. To isté platí pre ostatné regionálne charakteristiky, ako úroveň a kvalita dopravnej 
a vzdelávacej infraštruktúry. Ostatné dôležité elementy predstavujú faktory, ktoré určujú stupeň 
inovácie, dynamiku podnikateľského prostredia, a iné.  

Na zabezpečenie rozvoja ekonomickej súdržnosti sa sústredíme na prvý súbor faktorov: 
výrobná štruktúra. Prvky ovplyvňujúce výrobné prostredie súvisia hlavne so sociálnou 
a teritoriálnou kohéziou. Správne posúdenie determinantov ekonomickej súdržnosti je veľmi 
dôležité najmä pre tvorcov samotnej politiky. Cieľ zvýšiť produktivitu v regiónoch 
s podpriemernou úrovňou môže byť dosiahnutý tým, že sa stimuluje rozvoj odvetví s vysokou 
tvorbou pridanej hodnoty. V tom zmysle je kľúčové pochopiť, aké sú preferencie podnikov pri 
umiestnení odvetví s vysokou pridanou hodnotou. 

Hospodárska (ekonomická) reštrukturalizácia 

Súčasná situácia štruktúry hospodárstva predurčuje šance pre budúci rast. Možno 
predpokladať, že regióny, kde sú zastúpené dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia, budú mať lepšie 
možnosti pre rozvoj, ako regióny, kde sa priemyselná základňa skladá z odvetví, ktoré vykazujú 
nízku dynamiku alebo dokonca viditeľný pokles dynamiky.  

Preniknutie do podstaty veci dalo možnosť vzniknúť takzvanej shift-share analýze, 
nazývanej aj analýza zmeny. Tento prístup rozkladá regionálny rast zamestnanosti do niekoľkých 
elementov: 
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• Prvá zložka štruktúra a podiel hospodárstva. To naznačuje, že teoreticky rast regiónu by 
nastal v prípade ak by všetky jeho odvetvia rástli rovnakou mierou, ako na národnej 
úrovni. Rozsah podielovej zložky je závislá od stupňa popisu sektorového zloženia. V rámci 
kovovýroby existujú veľké rozdiely medzi oblasťami s vysokou a nízkou pridanou hodnotou 
(napr. zdravotné elektronické zariadenia) a ďalšie tradičné s nízkou pridanou hodnotou 
(napríklad ťažba kovov). V oblasti služieb môžeme pozorovať podobné rozdelenie, napr. 
služby cestovného ruchu všeobecne predstavujú strednú úroveň produktivity v porovnaní 
s vysokou úrovňou produktivity finančného sprostredkovania. Teda úroveň z ktorej 
sa analyzuje priemyselná štruktúra má vplyv na ukazovatele regionálnej výkonnosti. 

• Druhý prvok predstavuje umiestnenie. Uvádza rozdiely medzi teoretickým a skutočným 
pozorovaným rastom. Tento rozdiel sa pripisuje faktorom, ktoré sú špecifické pre región kde 
sú ekonomické aktivity umiestnené (tiež nazývaný ako profil lokalizácie). Majú tendenciu 
viesť k rozdielom produktivity naprieč všetkými sektormi (siesta, počasie, dĺžka dňa). 

Rozdiel medzi týmito oboma nie je tak jednoznačný, ako by sa na prvý pohľad zdalo. 
V skutočnosti, niektoré faktory, ktoré stimulujú produktivitu súvisia so štruktúrou výroby. 

Odvetvová štruktúra hospodárstva 

V posledných 40 rokoch prešlo hospodárstvo EÚ intenzívnou ekonomickou transformáciou, 
ktorá zásadne zmenila jej odvetvovú štruktúru hospodárstva. Neustály proces reštrukturalizácie je 
poháňaný technologickými zmenami a vedie k vzniku nových (napr. internetových služieb) a pádu 
starých (napr. textilných) činnosti. Na tejto dlhodobej zmene participovali všetky krajiny a regióny 
EÚ. Zmena však nie je jednotná. Hlavné posuny nastali v regionálnom rozložení odvetví a činností 
s nízkou a vysokou pridanou hodnotou. Analýza posunu a miery po povojnovom období (Molle, 
1997) pre EÚ-15 ukázala, tri charakteristické vlastnosti: 

• Vysoko rozvinuté (centrá) regióny vykazujú nepretržite nižšiu výkonnosť než by sa mohlo 
očakávať z hľadiska ich priemyselnej štruktúry. 

• Málo rozvinuté (periférne) regióny nepretržite zlepšujú svoju priemyselnú štruktúru. 
 

             Spoločne tieto zmeny vyvolali konvergenciu, v priemere je rozloženie aktivít s vysokou 
a nízkou pridanou hodnotou teraz viac vyvážene ako pred 40 rokmi. Existuje mnoho faktorov, ktoré 
spoločne prispeli k tomuto výsledku. Jeden z hlavných faktorov môže byť aj zvýšená hospodárska 
integrácia. Lepší prístup na trhy EÚ umožnil firmám v zaostalých krajinách a regiónoch využiť 
v plnom rozsahu ich výhody v oblasti nákladov a na tomto základe vybudovať potrebné know-how, 
ktoré je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú reštrukturalizáciu, a tým pre rast produktivity 
a dobiehanie. Ilustratívny je v tomto ohľade Taliansky priemysel s bielou technikou (chladničky, 
práčky, atď.), ktorý v 1960 a 1970 využil výhodu nákladov a inovácií prostredníctvom ktorých 
získal prístup na trhy ostatných členských krajín (Owen,1983). V oblasti služieb prosperujúci 
turistický priemysel umožnil mnohým periférnym krajinám prechod z poľnohospodárstva (s nízkou 
pridanou hodnotou), na služby (so strednou pridanou hodnotou). Procesy zmien umiestnenia 
jednotlivých kategórií ekonomických aktivít pokračujú v posledných desaťročiach v celej EÚ-28 
(napr. Molle, 1997, 2006). 
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Táto zmena bola veľmi významná aj pre nové členské štáty. Stará štruktúra zdedená 
z komunistického obdobia (predovšetkým na základe stanovenej industrializácie) bola po prevrate 
transformovaná na trhové hospodárstvo s prístupom na trhy EÚ15. V tradičných pracovne 
intenzívnych odvetviach bola vykonaná reorganizácia tak, aby boli konkurencieschopné na trhu 
EÚ. Najdramatickejšej posun sa zaznamenal v sektore služieb. 

Bývalá byrokratická štruktúra bola nahradená trhovo orientovanými službami, ktoré sú 
nevyhnutné pre správne fungovanie modernej ekonomík. Môžeme konštatovať, že rýchlosť obnovy 
priemyselnej štruktúry v zaostalých regiónov je dôležitým faktorom vysvetľujúci konvergencie 
úrovne bohatstva národných a regionálnych ekonomík v EÚ. 

Znalostná ekonomika 

EÚ si stanovila za cieľ stať sa najkonkurencieschopnejšou vedomostnou ekonomikou 
na svete. Tento ambiciózny cieľ vyvoláva niekoľko otázok (Cooke, 2002). 

Čo znamená vedomostná ekonomika? Odpovedať na túto otázku môžeme najlepšie 
porovnaním znalostnej (vedomostnej) ekonomiky s tradičnou. Tradičná je charakterizovaná 
premenou prírodných zdrojov (poľnohospodárske a banské produkty), na priemyselné 
výrobky. Revolúcia automatizácie viedla materiálovo založenú ekonomiku k dokonalosti, a to 
viedlo k úsporám z rozsahu a teda koncentrácií. Vznik znalostnej ekonomiky bol umožnený 
na základe informačno-telekomunikačnej revolúcie. To vytvorilo prostredie v ktorom sú informácie  
rozptýlené a ľahko dostupné. Aké ekonomické aktivity sú najkonkrétnejšie zastúpené v znalostnej 
ekonomike? Na otázku nejestvuje jednoduchá odpoveď. Vedomosti predstavujú všade prítomný 
element a v súčasnosti sú nevyhnutné najmä v tradičných odvetviach, ako napr. spracovanie 
potravín, aplikácia nových poznatkov z biologicko-lekárskych vied. V prvom rade vedomostná 
ekonomika predstavuje činnosti, ktoré sú do veľkej miery oddelené od materiálnej bázy, ako napr. 
vývoj softvéru alebo internetové služby. Nie je jednoduché opísať vedomostnú ekonomiku 
zo štatistického hľadiska, nakoľko nie sú dostatočné údaje o rôznych veciach. Údaje, ktoré môžeme 
považovať z hľadiska našej definície za približujúce sa k vedomostnej ekonomike predstavujú 
zamestnania vo vedomostne intenzívnych odvetviach. 

Výrobné aktivity krajín sú zoskupené do troch technologických tried: vysoká, stredná 
a nízka. Môžeme sledovať veľmi jasný obraz zamerania jednotlivých členských krajín EÚ. Krajiny 
na severe sa špecializujú na technologicky vyspelú (high-tech) výrobu, južné krajiny sú na polceste 
k tomuto procesu, zatiaľ čo na východe EÚ sa stále sústreďuje technologicky zaostalá produkcia 
a výroba. Údaje v strednej kategórií vypovedajú menej, nakoľko indikujú (podľa očakávania) 
čiastočnú špecializáciu v porovnaní zo severom. Údaje pri „high-tech“ je trochu ťažké interpretovať 
nakoľko je ich percentuálny podiel veľmi nízky. Avšak, pri zaokrúhlení na desatiny percentuálnych 
bodov, je vidieť, že sever je takmer dvakrát viac špecializovaný ako ostatné dve oblasti.  
 

Koncentrácia ekonomických činností 

Ekonomické činnosti nie sú priestorovo rovnomerne rozložené. Práve naopak môžeme 
pozorovať územia, kde dochádza k veľkej koncentrácií hospodárstva a oblasti, ktoré sú takmer 
ekonomicky prázdne. Je zrejmé, že vyvýšená koncentrácia činností má negatívny vplyv 
na hospodársku súdržnosť. Preto je dôležité vedieť, či systém má tendenciu smerovať k väčšej 
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alebo menšej koncentrácií ekonomických aktivít. Existuje niekoľko teórií, ktoré sa snažia vysvetliť 
koncentráciu ekonomických činností v konkrétnych regiónoch. 

Tradičná obchodná teória predpokladá, že s ekonomickou integráciou sa zvýši špecializácia 
krajín a regiónov na niektoré oblasti priemyslu. Rozdelenie v priestore potom determinuje 
množstvo výrobných faktorov, prírodných zdrojov a technológie (komparatívna výhoda). Krajiny 
s vysokým potenciálom kvalifikovanej pracovnej sily a vysokými nákladmi na prácu budú mať 
tendenciu sa špecializovať v kapitálovo-intenzívnych odvetviach. Na druhej strane krajiny 
s nízkymi nákladmi na prácu sa budú špecializovať v pracovne intenzívnom priemysle. Výsledkom 
je koncentrácia inovatívneho priemyslu v krajinách s vysokou mierou kapitálu a koncentráciu 
tradičného priemyslu (strojárstvo) vo viacerých okrajových krajinách. Ekonomickou integráciou 
sa vytvára väčšie hospodárske územie a priemysel sa presúva do krajín a regiónov, kde sú 
najpriaznivejšie podmienky so zreteľom na aktuálnu situáciu na trhu. Integráciou sa zvyšuje 
špecializácia regiónov v konkrétnych odvetviach. Avšak, závisí od špecifických požiadaviek 
podnikov, ktoré tvoria odvetvie kam umiestnia svoje zdroje (napr. pracovná sila), a teda či 
integrácia povedie k vyššej koncentrácii. 

V novej obchodnej teórií sa kladie dôraz od efektivity zmeny k efektivite výroby. To 
ovplyvňuje napríklad pracovná sila a jej zručnosti, úroveň technológií, rastúce výnosy z rozsahu 
a strategické opatrenia hospodárskych subjektov v technologických a inštitucionálnych inováciách. 
Nová obchodná teória je založená na predpoklade, že komparatívnu výhodu možno získať 
na základe udržateľných činností. Teda, komparatívnu výhodu už nedeterminujú prírodné zdroje 
alebo zásoby, ako to predpokladá tradičná teória obchodu.  Odvetvia s vysokou mierou inovácií 
sa budú koncentrovať v krajinách s vysokým príjmom. Táto koncentrácia je vyvolaná: technológiou 
(úspory z rozsahu), faktormi zo strany dopytu (koncentrácia dôležitých priemyselných klientov 
v týchto krajinách) a faktormi zo strany ponuky (koncentrácia organizácií vedy a výskumu, 
koncentrácia špecializovaných prác). Krajiny s podobným množstvom zdrojov sa budú 
špecializovať, ale podľa logiky vnútro priemyselného obchodu, niektoré sa špecializujú na jeden 
druh alebo značku, ďalšie na iný typ alebo značku v rovnakej kategórií výrobkov. 
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6 INFORMAČNÁ KAMPAŇ A PUBLICITA PROJEKTOV 

Viac ako polovica finančných prostriedkov EÚ je poskytnutá cez päť európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), 
Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). Tieto fondy spravuje Európska 
komisia a členské štáty EÚ prostredníctvom partnerských dohôd, ktoré stanovujú, ako sa finančné 
prostriedky využijú počas súčasného obdobia financovania 2014 – 2020. Cieľom využitia 
finančných prostriedkov je posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v rámci EÚ. 

Slovenská republika uzavrela dňa 20.6.2014 Partnerskú dohodu o využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020 s Európskou komisiou. Dohoda 
definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície vo výške 15,3 mld. EUR na najbližších 
10 rokov. Z tohto objemu predstavujú Štrukturálne fondy a Kohézny fond 13,7 mld. EUR, 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný 
a rybársky fond 15,8 mil. EUR. Prostredníctvom vyššie uvedených EŠIF sa realizujú jednotlivé 
Operačné programy na národnej úrovni, tzv. Eurofondy. OP sú pripravované a riadené jednotlivými 
ministerstvami, ktoré následne vystupujú ako riadiace orgány.  

Informácie o projektoch a ich samotná publicita majú dôležité miesto počas implementácie 
projektov a následnej udržateľnosti, i keď patria medzi menej náročné úlohy v rámci fázy realizácie 
a udržateľnosti projektov. Informovanie a publicita sú povinnou súčasťou realizácie každého 
projektu, ktorý bol podporený NFP. Cieľom publicity projektov je propagácia projektových aktivít, 
respektíve informovanie verejnosti o predmete projektu, o výške získanej dotácie, 
o poskytovateľovi dotácie, a v neposlednom rade o očakávaných, alebo už dosiahnutých výsledkoch 
v rámci projektu. Rovnako ako ostatné úlohy v rámci realizácie projektov, aj ich publicita má pevne 
stanovené pravidlá, ktoré sú uvedené v príručkách pre žiadateľov a príjemcov. Každý prijímateľ 
NFP je povinný dodržiavať pravidlá určené Systémom riadenia EŠIF a Manuálom pre informovanie 
a komunikáciu. Konkrétne pravidlá informovania a komunikácie pre EŠIF a jednotlivé manuály sú 
charakterizované v ďalších kapitolách. 

Systém riadenia EŠIF 

 Dokument Systém riadenia EŠIF schvaľuje vláda SR uznesením. Následnou aktualizáciou 
tohto systému je poverený štatutárny orgán Centrálneho koordinačného orgánu.  Systém riadenia 
EŠIF definuje základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované uplatňovanie pravidiel 
pri poskytovaní príspevkov pre programové obdobie 2014 – 2020 a to na úrovni všetkých subjektov 
zapojených do poskytovania príspevkov v rámci SR.  Dokument má za účel vymedziť subjekty 
zapojené do implementácie v danom programovom období a stanovuje základný rámec ich 
povinností. Štandardizované základné procesy, postupy a povinnosti upravené v Systéme riadenia 
EŠIF slúžia na úplné a správne uplatňovanie pravidiel, ktoré sú stanovené v legislatíve EÚ a SR.  

Na Systém riadenia EŠIF následne nadväzujú organizačné a procesné modely jednotlivých 
operačných programov. Dôležitou súčasťou Systému riadenia EŠIF a nadväzných manuálov 
jednotlivých OP je časť Informovanie a komunikácia.   

Na základe dokumentu vypracovaného CKO (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu), ktorý nadobudol účinnosť od 13.10.2017, je hlavným cieľom 
informovania a komunikácie: 
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1. dosiahnutie maximálnej dostupnosti informácií o úlohe EÚ, partnerstve, OP, ako aj 
o celkovej pomoci EŠIF; 

2. prehlbovanie informovanosti o stanovených cieľoch a možnostiach pomoci poskytovanej 
z EŠIF;   

3. zvýšenie transparentnosti v súvislosti s využívaním  EŠIF;   
4. vytvorenie podmienok na maximálne možnú úspešnosť implementácie schválených 

projektov a na zvyšovanie kvality predkladaných projektov v rámci jednotlivých OP;  
5. posilňovanie absorpčnej kapacity. 

 
6.1 Tvorba a príprava informačnej kampane 

Na základne všeobecného nariadenia je pri poskytnutí príspevku z EŠIF jednou 
z podmienok aj vykonanie opatrení v oblasti informovania a komunikácie. Jednotlivé operačné 
programy majú vypracované tzv. Manuály pre informovanie a komunikáciu, ktorých úlohou je 
dosiahnutie jednoznačnej a unifikovanej identifikácie projektov realizovaných v rámci OP. 
Manuály obsahujú zadefinované minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania 
a komunikácie o operačnom programe, tzv. povinné prvky, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty.  

Každý prijímateľ je povinný informovať účastníkov projektu a verejnosť o tom, že 
realizované aktivity sa uskutočňujú vďaka podpore EÚ, konkrétne za pomoci prostriedkov z EŠIF. 
Tieto fondy sú špecifikované v rámci jednotlivých operačných programov. Prijímatelia sú povinní 
za pomoci informačných aktivít prispieť k výmene skúseností a šíreniu osvedčených postupov v čo 
najväčšej možnej miere, pričom stále zdôrazňujú spoluúčasť EÚ. Finančná spoluúčasť EÚ 
a jednotlivých EŠIF musí byť zdôraznená počas celej doby realizácie projektu – pri začiatku, 
v priebehu realizácie, a takisto po jeho ukončení.  

Manuály pre informovanie a komunikáciu pre programové obdobie 2014 -2020 nadväzujú 
na skúsenosti z predchádzajúcich období.  
Informačné a komunikačné aktivity  majú stanovené tri hlavné ciele: 

• poskytnutie informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov; 
• zviditeľňovanie úlohy EŠIF pri rozvoji členskej krajiny EÚ; 
• napomáhanie k napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu opatrení podporovaných EŠIF pri 

realizácii projektov v rámci jednotlivých OP.  

Každý prijímateľ podpory z EŠIF má za úlohu predkladať monitorovacie správy zamerané 
na priebeh realizácie projektu, ktoré môžu následne slúžiť ako zdroje príkladov dobrej praxe aj 
v oblasti informovania a komunikácie. 

6.2 Publicita projektov 

V rámci tejto kapitoly budeme rozlišovať dva druhy informačných a komunikačných 
opatrení – prvým budú opatrenia zo strany SR, riadiacich orgánov a druhým opatrenia zo strany 
prijímateľov NFP. Vo všeobecnosti je úlohou SR, RO a prijímateľov vykonať kroky, ktoré 
zabezpečia poskytnutie informácií verejnosti a komunikáciu s verejnosťou o projektoch 
podporovaných OP v súlade so všeobecným nariadením.  
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1. Informačné a komunikačné opatrenie RO a SO 

Úlohou SO (prostredníctvom ÚV SR) a RO je zabezpečiť, aby informačné a komunikačné 
opatrenia boli vykonané v súlade s komunikačnou stratégiou, s cieľom ich čo najväčšieho 
mediálneho pokrytia a zároveň využiť rôzne formy a metódy komunikácie na optimálnej úrovni. 

Nižšie sú uvedené niektoré informačné a komunikačné opatrenia, za ktorých zrealizovanie je 
zodpovedný SO a RO: 

• Organizácia hlavnej informačnej aktivity, ktorou sa zverejní spustenie OP alebo programov 
(a to aj pred schválením príslušných KS); 

• Organizácia jednej hlavnej informačnej aktivity za rok (táto aktivita podporuje príležitosti 
v oblasti financovania, informuje o realizovaných stratégiách a úspechoch OP, vrátane 
možných veľkých projektov, spoločných akčných plánov a iné príklady projektov v rámci 
dobrej praxe); 

• Zobrazenie znaky EÚ v priestoroch sídla každého RO/SO (a to minimálne vo forme plagátu 
rozmerov A3); 

• Elektronické zverejnenie zoznamu projektov na webovej adrese RO (zodpovedný RO); 
• Uvádzanie príkladov úspešne implementovaných projektov jednotlivých OP na webovom 

sídle www.partnerskadohoda.gov.sk a takisto na webovom sídle príslušného OP, pričom 
príklady sú uvedené aj v anglickom jazyku. Príklady projektov majú nasledovnú štruktúru: 
OP, prioritná os, špecifický cieľ, meno prijímateľa, názov projektu, zhrnutie projektu (opis, 
cieľ, zámer projektu), dátum začiatku projektu, dátum ukončenia projektu, celkové 
oprávnené výdavky, výška NFP a fotodokumentácia (min. 1 fotografia). Zoznam projektov 
sa uvádza raz ročne a ich počet je na zvážení RO; 

• Aktualizácia informácií o vykonávaní OP (vrátane jeho hlavných úspechov) na webovom 
sídle www.partnerskadohoda.gov.sk a príslušného OP. 
RO/SO by mal v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi a Systémom 

riadenia EŠIF zapojiť do informačných a komunikačných opatrení minimálne jeden z nasledujúcich 
subjektov: štátne, regionálne a miestne orgány a rozvojové agentúry; obchodné a profesijné 
združenia; hospodárski a sociálni partneri; mimovládne organizácie; organizácie zastupujúce 
podnikateľov; informačné centrá pri zastupiteľstvách Európy, ako aj zastúpenia EK v členských 
štátoch; vzdelávacie a výskumné inštitúcie. Menované subjekty majú za úlohu intenzívne šíriť 
informácie opísané vo všeobecnom nariadení, článok 115, ods. 1. 

Povinnosti prijímateľov NFP 

Každý prijímateľ NFP z EŠIF sa musí v oblasti informovania riadiť základnými piatimi 
bodmi. 

1. Oznámenie podpory projektov 

Všetky informačné a komunikačné opatrenia, ktoré vykonáva prijímateľ, oznamujú podporu 
projektu zobrazením základných dvoch znakov: 

a) znak EÚ, ktorý spĺňa technické vlastnosti stanovené vo vykonávacom akte prijatom 
Komisiou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 1303/2013, článku 115 
ods. 4, spolu s odkazom na EÚ; 
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b) odkaz na fond/fondy, ktoré projekt podporujú.  

V prípade, ak sa informačné a komunikačné opatrenia týkajú projektu (alebo niekoľkých 
projektov),  ktoré sú spolufinancované z viac ako jedného fondu, odkaz na fond môže byť 
nahradený odkazom na EŠIF, pričom sa musí použiť plný tvar slova, nie skratka.  

2. Informovanie verejnosti  

Prijímateľ NFP informuje verejnosť o podpore získanej z EŠIF počas realizácie projektu 
nasledovnými spôsobmi: 

a) uverejnenie informácie na webovom sídle prijímateľa – v prípade, ak prijímateľ má 
webové sídlo, uverejní na ňom krátky opis projektu, ktorý zodpovedá úrovni podpory (spolu 
s cieľmi a výsledkami) a zdôrazní podporu z EÚ; 

b) umiestnenie plagátu – prijímateľ je povinný umiestniť aspoň jeden plagát (minimálnej 
veľkosti A3 v papierovej alebo ekvivalentnej forme) zobrazujúci informácie o projekte. 
Plagát obsahuje informáciu o výške finančnej podpory, je umiestnený v mieste realizácie 
aktivít projektu a na ľahko viditeľnom mieste pre verejnosť (napr. vstupné priestory 
budovy). Tento bod sa týka projektov, na ktoré sa nevzťahujú body 4 a 5. 

3. Informovanie zúčastnených strán a dokumenty 

Prijímateľ podpory z ESF, v primeraných prípadoch aj pri projektoch podporených EFRR 
alebo KF, je povinný zabezpečiť, aby všetci účastníci projektu boli informovaní o financovaní 
projektu. Takisto aj všetky dokumenty týkajúce sa realizácie projektu, ktoré sú určené pre verejnosť 
alebo účastníkov (napr. potvrdenie o účasti), musia obsahovať vyhlásenie o tom, že OP je 
podporený fondom/fondmi.  

4. Umiestnenie pútača 

Počas realizácie projektu podporeného z Kohézneho fondu KF (od začiatku fyzickej 
realizácie jeho aktivít) podporeného z EFRR alebo je prijímateľ povinný postaviť dočasný pútač 
značnej veľkosti na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou pre každý projekt, ktorý spočíva 
vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností s celkovou podporou projektu nad 500 000 
EUR. Technické vlastnosti a náležitosti pútača sú rozpracované v manuáloch pre informovanie 
a komunikáciu v rámci jednotlivých OP.  

5. Umiestnenie stálej tabule 

Každý prijímateľ NFP je povinný postaviť stálu tabuľu trvanlivej podoby z hodnotnejšieho 
materiálu pre každý projekt, ktorý spočíva vo financovaní infraštruktúry, stavebných činností, alebo 
v zakúpení fyzického objektu s podporou projektu nad 500 000 EUR, a to najneskôr tri mesiace 
po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu. Technické vlastnosti a náležitosti tabule sú 
rozpracované v manuáloch pre informovanie a komunikáciu v rámci jednotlivých OP.  
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Technické parametre znaku EÚ a odkazu na fond/fondy 

Ako je uvedené vyššie, informačné a komunikačné opatrenia v rámci projektov 
podporených EŠIF obsahujú odkaz na Úniu a príslušný fond, resp. fondy Únie, ktorý sa riadi 
určitými pravidlami. Pri uvádzaní je potrebné dodržať: odkaz na EÚ; názov fondu, z ktorého je 
aktivita podporená (neplatí pre drobné propagačné predmety); predpísanú farebnosť, písmo a tvar; 
ochrannú zónu loga a pravidlá, ako pre používanie v skupine; minimálnu veľkosť znaku EÚ – výška 
2 cm (pri drobných propagačných predmetoch min. 5 mm na výšku).   

Znak EÚ sa na webových sídlach zobrazuje vo farebnom prevedení. Farba sa na všetkých 
ostatných médiách použije vždy keď je to možné, pričom sa použitie čiernobielej verzie nevylučuje. 
Tá sa ale môže použiť iba v odôvodnených prípadoch, ako je napr. čiernobiela tlač  alebo potlač 
predmetov. Znak musí byť vždy zreteľne viditeľný a umiestnený na badateľnom mieste. 
Umiestnenie znaku musí byť primerané veľkosti použitého materiálu/dokumentu. Pre drobné 
propagačné predmety ako perá, tašky, USB kľúč, a ďalšie nie je povinné uviesť znak na fond. 

Odkaz „Európska únia“ sa vždy vypisuje celý, pričom je možné použiť ktorýkoľvek 
z nasledovných typov písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, 
Ubuntu. Vylúčené je použitie kurzívy, podčiarkovania a rôznych efektov písma. Názov finančného 
nástroja vyjadruje skutočnosť, že projekt je podporený z EŠIF. Text je pri znaku EÚ umiestnený 
tak, aby sa nijako neprekrývali a použitá veľkosť písma je úmerná veľkosti znaku. Farba písma 
závisí od pozadia a používa sa reflexná modrá, čierna, alebo biela.  

 Na webových stránkach je znak EÚ spolu s odkazom na Úniu viditeľný na ploche 
zobrazenej digitálnym zariadením a to bez toho, aby sa používateľ musel po stránke pohybovať 
smerom nižšie. To isté platí pre príslušný fond v rámci EŠIF. Ak sa použijú aj iné logá okrem znaku 
EÚ, znak EÚ musí mať minimálne takú istú veľkosť (čo sa týka výšky alebo šírky) ako najväčšie 
z ostatných log. RO môžu použiť logá RO alebo OP. Avšak, na základe odporúčania ÚV SR by 
mali RO, SO a prijímatelia používať na komunikáciu najmä znak EÚ. Ten môže byť doplnený 
o logo OP v tom prípade, ak OP logo vytvoril a súčasne dodrží veľkostné parametre spomenuté 
vyššie. Ak OP takéto logo nevytvoril a ani nevytvorí, vizuálne postačujúcim prvkom je zobrazenie 
znaku EÚ (podľa požiadaviek manuálu). Okrem zobrazenia znaku EÚ a prípadného loga OP by 
nemali byť na informačných materiáloch zobrazované v rovnakom pomere žiadne ďalšie logá.  

 V prípade využitia nástrojov z viacerých programov a fondov súčasne sa v zóne určenej pre 
povinnú publicitu zobrazí iba znak EÚ. Ďalšie logá nie je možné umiestniť. Odkaz na EÚ, fondy 
EŠIF a programy budú súčasťou celkového loga EÚ. Nižšie sa nachádzajú príklady zobrazenia 
znaku EÚ v rôznych variantoch. 



89 

Obrázok 5 – Použitie loga EÚ s názvom fondu a Použitie loga EÚ a odkazom na fond 
a viaceré OP 

 

 
Európska únia 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
OOP Technická pomoc 
OOP Integrovaná infraštruktúra  

 

Zdroj: Príloha č. 5 k MP ÚV SR č. 16 – Manuál pre informovanie a komunikáciu  

 

Obrázok 6 – Použitia znaku a vlajky EÚ a loga OP  

 

Zdroj: https://www.opvai.sk/  

Povinné nástroje informovania a komunikácie 

Povinné nástroje informovania a komunikácie sú záväzné pre ÚV SR, RO, 
SO a prijímateľov EŠIF a sú stanovené všeobecným nariadením. Ako je uvedené v predchádzajúcej 
kapitole, medzi povinné nástroje patria: 

a) pútač a stála tabuľa – pri všetkých projektoch slúžiacich na financovanie infraštruktúry 
a stavebných činností v hodnote vyššej ako 500 000 EUR. V prípade iných projektov 
sa používa plagát veľkosti min A3; 

b) plagát – pri projektoch v celkovej hodnote nižšej ako 500 000 EUR veľkosti min. A3; 

c) webové sídlo – táto povinnosť sa týka ÚV SR, webové sídlo je zriadené ÚV SR. 

Pri projektoch v rámci ESF sa vždy využívajú plagáty bez ohľadu na výšku alokácie. 
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Tabuľka 10 – Tabuľka pre používanie pútačov, plagátov a tabúľ 

 Fond 

Typ inf. Nástroja EFRR ESF 

Stála tabuľa ü ** - 

Veľkoplošný pútač ü ** - 

Plagát ü * ü  

Zdroj: Príloha č. 5 k MP ÚV SR č. 16 – Manuál pre informovanie a komunikáciu, str. 6 

Poznámka: 

*Pre projekty EFRR, kde je celková podpora z verejných prostriedkov na projekt 500 000 EUR 
a menej. 

**Pre projekty  EFRR, kde je  celková podpora z verejných prostriedkov na projekt  vyššia ako 500 
000 EUR. 

Technické vlastnosti a parametre jednotlivých nástrojov informovania 

Manuál pre informovanie a komunikáciu uvádza aj orientačné veľkosti hore uvedených 
nástrojov.  

Stála tabuľa by mala mať nasledujúce rozmery: na výšku (300 x 400 mm) a na šírku (400 x 
300 mm). Na základe technických parametrov má stála tabuľa obsahovať názov projektu, hlavný 
cieľ činnosti podporovanej projektom, znak EÚ spolu s odkazom na EÚ a fond alebo fondy 
a príslušný OP. Tieto musia zaberať minimálne 25% plochy stálej tabule. Tabuľa môže obsahovať 
aj: informácie súvisiace s OP (odkaz na webové sídlo OP; logo RO pre OP s odkazom, logo SO pre 
OP); zazmluvnenú výšku NFP; zazmluvnený dátum začiatku a ukončenia projektu (formát mm/rrrr 
– mm/rrrr); stručnú charakteristiku predmetu daného projektu; odkaz na webovú adresu prijímateľa 
(prípadne projektu); fotodokumentáciu.  

Pri veľkoplošnom pútači rozlišujeme, či sa nachádza vo vonkajších alebo vnútorných 
priestoroch. Vo vnútorných priestoroch, ktoré predstavujú alternatívu, by mal mať pútač rozmer 
1000 x 2500 mm. Vo vonkajších priestoroch je rozmer iný, a to 2100 x 2200 mm. Horizontálne 
rozloženie by malo byť 5100 x 2400 mm a vertikálne 5100 x 2400 mm. Na základe technických 
parametrov má veľkoplošný pútač obsahovať názov projektu, hlavný cieľ projektu, znak EÚ spolu 
s odkazom na EÚ a fond alebo fondy a príslušný OP. Tieto prvky musia zaberať minimálne 25% 
plochy veľkoplošného pútača. Pútač môže obsahovať aj: informácie súvisiace s OP (odkaz 
na webové sídlo OP; logo RO pre OP s odkazom, logo SO pre OP); zazmluvnenú výšku NFP; 
zazmluvnený dátum začiatku a ukončenia projektu (formát mm/rrrr – mm/rrrr); stručnú 
charakteristiku predmetu daného projektu; odkaz na webovú adresu prijímateľa (prípadne projektu); 
fotodokumentáciu.  

Veľkosť plagátu A3 závisí od počtu projektov, ktoré sú na plagáte uvedené. Plagát má mať 
na výšku 297 x 420 mm, na šírku 420 x 297 mm, a pre viac projektov 297 x 420 mm. Plagát môže 
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obsahovať aj: informácie súvisiace s OP (odkaz na webové sídlo OP; logo RO pre OP s odkazom, 
logo SO pre OP); zazmluvnenú výšku NFP; zazmluvnený dátum začiatku a ukončenia projektu 
(formát mm/rrrr – mm/rrrr); stručnú charakteristiku predmetu daného projektu; odkaz na webovú 
adresu prijímateľa (prípadne projektu); fotodokumentáciu.  

Medzi ďalšie povinnosti prijímateľov patria: informácia o podpore účastníkov projektu (ak je  
relevantné), a informácia o podpore na webovom sídle prijímateľa (ak je relevantné). 

6.3 Informačné opatrenia RO a SO pre potenciálnych žiadateľov 

V súlade s KS je úlohou RO/SO je zabezpečiť, aby sa informácie o stratégii a cieľoch 
jednotlivých OP a možnostiach ich financovania zo zdrojov EÚ a SR optimálne a efektívne 
rozširovali medzi potenciálnych žiadateľov a všetky zainteresované strany. V rámci tejto úlohy má 
RO/SO poskytnúť podrobné informácie o finančnej podpory z príslušných fondov. 

Informácie, ktoré majú potenciálni žiadatelia k dispozícií musia byť relevantné 
a aktualizované. Žiadatelia by mali byť informovaní najmä o: 

• možnostiach financovania a začiatku predkladania žiadostí o poskytnutie NFP; 
• podmienkach oprávnenosti výdavkov, ktoré je potrebné splniť, aby sa potenciálny žiadateľ 

kvalifikoval na podporu na základe OP; 
• opise postupov na preskúmanie žiadostí o financovanie a o príslušných lehotách; 
• kritériách na výber projektov, ktoré získajú podporu;  
• kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť 

informácie o OP;  
• povinnosti potenciálnych žiadateľov poskytovať verejnosti informácie o cieli projektu 

a o podpore na projekt financovaný z fondov v súlade s bodmi uvedenými v časti Povinnosti 
prijímateľov NFP. RO je oprávnený požadovať potenciálnych žiadateľov o to, aby 
do žiadostí predbežne zahrnuli aj komunikačné činnosti, ktoré sú úmerné veľkosti daného 
projektu. 

Informačné opatrenia pre prijímateľov 

RO/SO informuje každého prijímateľa NFP o tom, že prijatím NFP súhlasí so začlenením 
do zoznamu projektov, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle v súlade so všeobecným nariadením, 
článkom 115 ods. 2. RO/SO je takisto súčinný v rámci informačných a komunikačných nástrojov, 
vrátane poskytnutia šablón v elektronickej podobe, so zámerom pomôcť prijímateľom pri plnení si 
povinností v oblasti informovania, ktoré sú uvedené v časti Povinnosti prijímateľov NFP.  

Operačné programy SR v rámci EŠIF 

V rámci tejto kapitoly sú v stručnosti charakterizované jednotlivé operačné programy, ich 
riadiace orgány (RO), prípadné sprostredkovateľské orgány (SO) a špecifiká v rámci manuálov pre 
informovanie a komunikáciu. 

Operačný program výskum a inovácie – OP VaI 

OP VaI je spoločným programovým dokumentom Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) pre poskytnutie podpory 
z EŠIF v období 2014 – 2020.   
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Manuál pre OP VaI je určený pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Tento dokument obsahuje povinnosti 
prijímateľov v oblasti informovania a komunikácie o projektoch, ktoré sú realizované za pomoci 
prostriedkov z OP VaI a takisto aj návod k správnemu používaniu povinných prvkov.  

Riadiacim orgánom (RO) pre OP VaI je MŠVVaŠ SR, ktoré má hlavnú zodpovednosť za 
zabezpečenie informovania a komunikácie o OP VaI. Sprostredkovateľskými orgánmi v rámci 
implementačnej štruktúry sú Ministerstvo hospodárstva SR a Výskumná agentúra. Nižšie 
sa nachádza logo OP VaI a logo riadiaceho orgánu OP VaI. 

 

Obrázok 7 – Logo OP VaI, Logo RO – MŠVVaŠ SR, Logo SO – MH SR a VA 

  

Zdroj: https://www.opvai.sk/pre_media/ 

 

Hoci sa pri logu OP VaI odporúča používať variant znázornený vyššie, je možné použiť aj 
druhý variant, ktorý obsahuje skrátený názov – OP VaI. Podrobnejšie pravidlá vytvorenia loga 
a jeho používania sú upravené v Dizajn manuály OP VaI. Webovým sídlom pre OP VaI je 
www.opvai.sk, kde sa nachádzajú všetky potrebné informácie a dokumenty o OP. Na tejto webovej 
adrese je zverejňovaný aj zoznam projektov, ktorý je aktualizovaný v mesačnom intervale 
vo formáte *.csv alebo *.xml. Úlohou RO je zabezpečiť, aby o zozname projektov boli informované 
všetky cieľové skupiny.  

Operačný program ľudské zdroje – OP ĽZ 

Manuál v rámci OP ĽZ usmerňuje prijímateľov, ktorí získali nenávratný finančný príspevok 
z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).  

Počas programového obdobia 2014 – 2020 nesie hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie 
informovania a komunikácie v rámci OP ĽZ riadiaci orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR). Sprostredkovateľskými 
orgánmi pre jednotlivé prioritné osi sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (prioritná 
os: Vzdelávanie), Ministerstvo vnútra SR (prioritná os: Integrácia marginalizovaných rómskych 
komunít; Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít; 
Organizácia v priamej pôsobnosti RO (prioritná os: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí; Zamestnanosť; Sociálne začlenenie). Logá OP ĽZ a riadiaceho orgánu pre OP ĽZ 
sa nachádzajú nižšie: 
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Obrázok 8 – Logo OP ĽZ, Logo RO – MPSVR SR 

 

 

 

Zdroj: http://www.minv.sk/?OPLZ 

 

Webovým sídlom OP ĽZ je https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/, kde sú uvedené všetky potrebné informácie, 
dokumenty a odkazy pre OP ĽZ. Každý prijímateľ, ktorý vytvoril webovú stránku pre projekt 
podporený z OP ĽZ, je povinný na nej propagovať potrebné informácie a priebežne ju aktualizovať. 
Stránka musí obsahovať aj hypertextový odkaz na podľa ESF a podľa výzvy aj odkaz na príslušný 
SO (www.minedu.sk alebo www.minv.sk).  

Operačný program Integrovaná infraštruktúra – OPII  

Manuál pre OPII je určený prijímateľom, ktorí získali NFP z Kohézneho fondu (KF), 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a štátneho rozpočtu. V rámci programového 
obdobia 2014 – 2010 má hlavnú zodpovednosť za informovanie a komunikáciu riadiaci orgán, 
ktorým je pre OPII Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDVRR SR). Nižšie 
sa nachádzajú logá OPII a RO pre OPII. 

 

Obrázok 9 – Logo OPII (EŠIF), Logo RO – MDVRV SR 

 

 

 

Zdroj: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie  

 

Webovým sídlom OPII je https://www.opii.gov.sk/. Stránka obsahuje všetky informácie 
a dokumenty o OPII a je priebežne aktualizovaná. V rámci Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu pre OPII uvádza RO aj ďalšie nástroje a opatrenia pre zabezpečenie informovania 
a komunikácie o realizovanom projekte, a to napríklad:  

• priebežná aktualizácia informácií o projekte, o stave realizácie a dosiahnutých míľnikoch 
na webovej stránke prijímateľa a na sociálnych sieťach; 



94 

• vydanie a distribúcia informačných a komunikačných materiálov ako sú publikácie, brožúry 
a letáky, ktoré by informovali o priebehu projektu, jeho výstupoch a predpokladaných 
prínosoch pre verejnosť; 

• vydanie tlačových správ a článkov o projekte pri každom významnom pokroku v realizácii 
projektu; 

• organizácia informatívnych podujatí ako sú napr. konferencie, semináre, workshopy, atď.; 
• informovanie o projekte v národných médiách (pre veľké projekty), alebo v lokálnych 

médiách (pre národné projekty). 

Prípadné využitie týchto nástrojov a opatrení sa odporúča konzultovať s RO pred 
predložením žiadosti o NFP. Určité nástroje môžu byť aplikované až po ex-ante 
písomnej/elektronickej autorizácii RO. Bez predchádzajúceho súhlasu RO nie je možná distribúcia 
informačných materiálov o projekte, vydanie tlačových/PR správ a organizácia informatívnych 
podujatí. Autorizácii podlieha najmä vecný obsah informačných nástrojov. 

Operačný program Efektívna samospráva – OP EVS 

Manuál pre OP EVS je určený prijímateľom z Európskeho sociálneho fondu (ESF) 
v programovom období 2014 – 2020. Riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky (MV SR). Logá OP EVS a RO pre EVS sú zobrazené nižšie: 

 

Obrázok 10 – Logo OP EVS, Logo RO – MV SR 

  

Zdroj: http://www.minv.sk/?opevs  

 

Webovým sídlom OP EVC je http://www.minv.sk/?opevs, ktorá obsahuje všetky dokumenty 
a informácie o OP EVS. Každý prijímateľ NFP z OP ESV je povinný dodržať základné pravidlá, 
ktoré sú definované v Dizajn manuály OP EVS, ktorý je prílohou Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu. Pri organizácií a realizácii rôznych informačných a vzdelávacích aktivít v rámci 
projektov OP EVS môže prijímateľ využiť vzor A3 plagátu a PowerPoint prezentácie, ktorý je 
uvedený na webovom sídle OP EVS v časti Grafické predlohy. Tieto grafické predlohy majú za cieľ 
zabezpečiť a podporiť unifikovanú vizuálnu identitu OP EVS počas celého programového obdobia.  

Integrovaný regionálny operačný program – IROP 

Manuál pre IROP je určený prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Európskeho 
fondu  regionálneho rozvoja (EFRR). Počas programového obdobia 2014 – 2010 je riadiacim 
orgánom IROP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV 
SR). Sprostredkovateľskými orgánmi pre IROP sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK 
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SR) a samosprávne kraje a mestá: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, 
Trnava a Žilina. Logá IROP a jeho RO sú zobrazené nižšie: 

 

Obrázok 11 – Logo IROP, Logo RO – MPRV SR 

 
 

Zdroj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036 

 

Webovým sídlom IROP je http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036, 
ktorá spadá pod RO pre IROP.  

Operačný program Kvalita životného prostredia – OP KŽP 

Manuál pre informovanie a komunikáciu je určený prijímateľom podpory z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) prostredníctvom OP KŽP. Riadiacim 
orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a ako 
sprostredkovateľské orgány vystupujú Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky (MV SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). OP KŽP ma 
vytvorené tri varianty kompozície loga. Vo väčšine prípadov sa odporúča použiť variant uvedený 
vyššie. Druhý variant sa odlišuje umiestnením názvu OP pod grafickým symbolom. Tretí variant 
využíva grafický symbol a skrátený názov OP.  

 

Obrázok 12 – Logo OP KŽP, Logo RO – MŽP SR 

 
 

Zdroj: http://www.op-kzp.sk/ 

 

Všetky dokumenty a informácie o OP KŽP sa nachádzajú na jeho webovom sídle 
http://www.op-kzp.sk/, spolu s návrhmi príkladovej vizualizácie jednotlivých informačných 
a komunikačných nástrojov a opatrení. Vizualizácia má za cieľ pomôcť prijímateľom pri príprave 
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tabúľ, pútačov a pri realizácií požiadaviek, ktoré súvisia so zabezpečením požiadaviek 
informovania a komunikácie o podpore poskytnutej z OP KŽP.  

Operačný program Technická pomoc – OP TP 

Implementáciu OP TP zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky (ÚV SR), ktorý je 
takisto aj riadiacim orgánom pre OP TP. Manuál usmerňuje prijímateľov, ktorí obdržali podporu 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom OP TP. Logo OP TP a RO sú 
znázornené nižšie: 

 

Obrázok 13– Logo OP TP, Logo RO – ÚV SR 

 
 

Zdroj: je http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/  

 

Webovým sídlom OP TP je http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-
pomoc-na-obdobie-2014-2020/. OP TP využíva Manuál pre informovanie a komunikáciu, ktorý bol 
vydaný ako príloha č. 5 k MP ÚV SR č. 16.   

Operačný program Rybné hospodárstvo – OP RH 

Manuál v rámci OP RH usmerňuje prijímateľov, ktorí získali nenávratný finančný príspevok 
z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF). Počas programového obdobia 2014 – 2020 
nesie hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie informovania a komunikácie v rámci OP RH riadiaci 
orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky (MPRV SR). Sprostredkovateľským orgánom pre OP RH je Pôdohospodárska platobná 
agentúra. Logo OP RH má vytvorené najväčšie množstvo kompozícií – a to šesť. Všetky 
kompozície sú tvorené grafickým symbolom a textovou časťou (názvom OP), ktorá je pri každej 
kompozícií v plnom tvare – Operačný program Rybné hospodárstvo. Jedna z kompozícií loga 
sa nachádza nižšie: 
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Obrázok 14 – Logo OP RH, Logo RO – MPRV SR 

 
 

Zdroj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=949 

 

Webovým sídlom OP RH je stránka jeho RO (teda MPRV SR) –   
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=949. Manuál pre informovanie 
a komunikáciu pre OP RH takisto obsahuje návrhy vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov. 

Operačný program Rozvoja vidieka 

Manuál pre PRV je určený prijímateľom, ktorí získali NFP z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). V rámci programového obdobia 2014 – 
2020 má hlavnú zodpovednosť za informovanie a komunikáciu riadiaci orgán, ktorým je pre PRV 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Pravidlá pre 
používanie informačných a komunikačných opatrení musia dodržiavať aj RO TP (Riadiaci orgán 
technickej pomoci) a PPA (Poľnohospodárska platobná agentúra). Informácie pre potenciálnych 
prijímateľov podpory prostredníctvom PRV sú zverejnené na ich stránkach: http://www.mpsr.sk, 
http://www.apa.sk.    

Manuál pre PRV definuje aj zapojenie subjektov pôsobiacich ako kontaktné miesta 
(regionálne antény) do informačných činností pre potenciálnych príjemcov, a to prostredníctvom 
Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV). RO TP vytvoril pre NSRV samostatný Metodický pokyn 
pre žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV 2014 – 2020. V prípade činností 
a opatrení pomocou iniciatívy LEADER sa použije aj logo tejto iniciatívy.  

Webové sídlo PRV je http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=935.   

Obrázok 15 – Logo PRV 

 

Zdroj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=935 
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