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KONFERENCIA K POLITIKE SÚDRŽNOSTI EÚ 

„Poučenia z minulosti, súčasné skúsenosti a budúca 

perspektíva“ 

15. – 16. 9. 2016  
Bratislava, Slovenská republika 

 

Konferencia, ktorá sa koná v čase ex post hodnotenia programového 

obdobia 2007 - 2013 a zároveň v čase získavania prvých 

implementačných skúseností z programového obdobia 2014 - 2020, 

poskytne príležitosť zhodnotiť výkonnosť a výsledkovú orientáciu politiky 

súdržnosti EÚ, ale aj diskutovať o  budúcej podobe tejto hlavnej 

investičnej politiky EÚ.  

Súčasná podoba politiky súdržnosti EÚ je do značnej miery ovplyvnená 

posilnením hospodárskeho riadenia EÚ. V tejto súvislosti sa konferencia 

zameria na súčasné vzťahy medzi hospodárskym riadením EÚ, politikou 

súdržnosti EÚ a možnosťami ich ďalšieho vývoja. 

Inštitúcie EÚ venujú značnú pozornosť zjednodušovaniu politiky 

súdržnosti EÚ. Pokrok sa dosiahol pri identifikácii možných zmien 

súčasného regulačného rámca a implementačných procedúr. Cieľom 

konferencie je zhodnotiť doterajšie návrhy a prediskutovať 

novovznikajúce priority pre ďalšie zjednodušovanie s ohľadom na budúcu 

perspektívu tak, aby zjednodušenie politiky súdržnosti bolo prínosom 

pre orgány zodpovedné za implementáciu, ako aj pre prijímateľov.   
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AGENDA 

15. september 2016 
 1. deň konferencie 

Miesto konania: Bratislava, Hotel Crowne Plaza 

09:00 – 09:30 Registrácia a občerstvenie 

09:30 – 10:15 

 

 

 

 

 

Otvorenie - hlavné prejavy  

Otvorenie konferencie: Peter Pellegrini, podpredseda vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Corina Creţu, 

členka Európskej komisie pre regionálnu politiku, Iskra Mihaylova, 

predsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu 

a Petr Osvald, 1. viceprezident Výboru regiónov EÚ  

Moderátorka: Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Úrad 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu  

10:15 – 11:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. panelová diskusia: Výkonnosť a výsledky Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov 

Súčasný regulačný rámec zvyšuje stimulovanie výkonnosti EŠIF 

prostredníctvom jasnejšie definovaných cieľov a zodpovedajúcich 

opatrení v oblasti monitorovania, vrátane výkonnostného rámca 

a výkonnostnej rezervy. Rovnako zavedené predimplementačné 

podmienky tzv. ex ante kondicionality napomáhajú zabezpečiť to, 

aby regulačné, strategické a inštitucionálne rámce boli vhodne 

nastavené pre zvyšovanie investícií. 

Politika súdržnosti má potenciál podporiť hospodársky rast, 

zvyšovať zamestnanosť, znižovať sociálne vylúčenie a zvyšovať 

regionálnu konkurencieschopnosť, a to najmä v menej rozvinutých 

regiónoch. Rast významu a meniaci sa charakter politiky súdržnosti 

poukazuje na potrebu otvorenej diskusie a reálne zhodnotenie jej 

pôsobenia, ako aj doterajších úspechov. 

Snahou tohto panelu je iniciovať výmenu názorov k zavedeniu 

nových reformovaných prvkov politiky súdržnosti v programovom 

období  2014 – 2020 a k jej výsledkovo - orientovanému 

nastaveniu. Cieľom diskusie je zohľadniť poznatky a skúsenosti 

z hodnotenia programového obdobia 2007 – 2013, ako aj aspekty 

výkonnosti a výsledkovej orientácie politiky súdržnosti vo vzťahu 

k jej budúcej perspektíve. 

 Moderátor:  Jiří Blažek, Karlova univerzita v Prahe  
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 Panelisti:  

 

1. Mariana Hristcheva, vedúca oddelenia, DG REGIO 

2. Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov 
3. Santiago Loranca Garcia, vedúci oddelenia, DG EMPL 
4. Tomasz Kot, Ministerstvo hospodárskeho rozvoja Poľskej 

republiky 
5. Jürgen Hein, vedúci oddelenia IV – Všeobecné záležitosti EÚ, 

Úrad štátneho kancelára Severného Porýnia-Vestfálska 
6. Lambert van Nistelrooij, člen Európskeho parlamentu 

 

11:45 – 12:15 Prestávka - občerstvenie 

 

12:15 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. panelová diskusia: Prepojenie medzi politikou súdržnosti EÚ 

a správou ekonomických záležitostí EÚ  

Nový legislatívny rámec vytvoril užšie prepojenie medzi politikou 

súdržnosti, hospodárskym riadením EÚ a procesmi európskeho 

semestra. Súlad politiky súdržnosti so širším hospodárskym 

riadením EÚ má napomôcť k zlepšeniu prostredia pre hospodársky 

rast a investície. Jednotlivé programy na implementáciu politiky 

súdržnosti musia byť v súlade s národnými programami reforiem 

členských štátov, ktoré sú súčasťou koordinačného cyklu 

hospodárskej a fiškálnej politiky v rámci EÚ, známeho ako európsky 

semester. Referenčným bodom pre proces programovania sú 

špecifické odporúčania Rady pre jednotlivé členské štáty. Dostupné 

finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti pre jednotlivé 

členské štáty sú prostredníctvom makroekonomických 

kondicionalít závislé od dodržiavania určitých pravidiel 

hospodárskeho riadenia. V prípade, ak sa členskej krajine nepodarí 

prijať nápravné opatrenia, ktoré sú odporúčané v rámci nástroja 

makroekonomického dohľadu, môžu jej byť pridelené finančné 

prostriedky EÚ pozastavené. 

Dôležitou otázkou v diskusii o budúcej perspektíve politiky 

súdržnosti bude aj jej väzba a užšie prepojenie so správou 

ekonomických záležitostí EÚ, a to aj s ohľadom na úlohu 

hospodárskej a menovej únie. Ako sa uvádza v „Správe 5 

predsedov“, ďalšia implementácia opatrení na zlepšenie správy 

hospodárskeho riadenia bude mať významný dopad na súdržnosť 

EÚ (implicitne sa v správe uvádza sociálna súdržnosť). Tento panel 

sa bude zaoberať dôsledkami dobudovania hospodárskej a 

menovej únie pre oblasť hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti a vzťahmi hospodárskeho riadenia EÚ k politike 

súdržnosti, a to najmä v nadväznosti na riešenie územných špecifík 



Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  

4 
 

 

 

 

 

a rozvojových potrieb jednotlivých regiónov. 

 Moderátor: John Bachtler, riaditeľ výskumného centra 

európskych politík, Univerzita Strathclyde  

 

 Panelisti:  

1. Nicola de Michelis, vedúci kabinetu komisárky pre regionálnu 
politiku Coriny Creţu 

2. Joaquim Oliveira Martins, riaditeľ odboru politiky regionálneho 
rozvoja, OECD  

3. Zoltan Kazatsay, zástupca generálneho riaditeľa, DG EMPL 
4. Dirk Heiner Kranen, vedúci odboru, Spolkové ministerstvo 

financií Nemecka  
5. Michel Houdebine, hlavný ekonóm, DG Treasury, Francúzsko  

6. Vazil Hudák, hlavný vyjednávač pre rozpočet EÚ, Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky 

 

14:00 – 15:00 Obed 

 

15:00 – 15:20 

Zahájenie Európskeho dňa spolupráce 2016  (www.ecday.eu)  

Cieľom zahájenia Európskeho dňa spolupráce 2016 je preukázať 

evidentný príspevok programov spolupráce Interreg k politike 

súdržnosti EÚ na základe konkrétnych príkladov úspešných 

projektov v rámci programov Interreg.  

Zahájenie Európskeho dňa spolupráce 2016 bude prezentované: 

Vicente Rodriguez-Saez, zástupca vedúceho oddelenia DG 

REGIO.D1, Kompetenčné centrum pre Makroregióny 

a Európsku územnú spoluprácu  

Petra Masácová, vedúca Riadiaceho orgánu programu 

INTERACT  

Erwin Siweris, riaditeľ programu, Interreg Europe 

 

15:30 – 17:30 

 

 

 

 

 

 

3. panelová diskusia: Ďalšie zjednodušovanie politiky súdržnosti 

v budúcom období  

Zjednodušovanie politiky súdržnosti EÚ je dôležitým prvkom 

pri zvyšovaní jej efektívnosti a účinnosti. Na význam tejto témy 

poukazuje aj jej začlenenie do programov niekoľkých 

predsedníctiev v Rade EÚ, ako aj vytvorenie a úloha pracovnej 

skupiny na vysokej úrovni (High-Level Group), či diskusie 

organizované Európskym parlamentom a Výborom regiónov. 

Závery Rady, schválené v novembri 2015 na zasadnutí Rady pre 

všeobecné záležitosti, zamerané na politiku súdržnosti konštatujú, 

že zjednodušovanie pravidiel je nevyhnutné pre efektívny 

http://www.ecday.eu/
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príspevok k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu 

a prinášajú politiku bližšie k občanom EÚ.   

Doterajšie diskusie poskytujú cenné poznatky o témach, ako je 

zjednodušené vykazovanie výdavkov, právna (ne)istota, 

proporcionalita/diferenciácia a ďalšia harmonizácia pravidiel 

politiky súdržnosti s inými politikami/nástrojmi EÚ. S ohľadom na 

budúcu perspektívu politiky súdržnosti je potrebné tieto poznatky 

ďalej skúmať a identifikovať také možnosti, ktoré prinesú 

zjednodušenie nie len pre prijímateľov, ale aj pre všetkých tých, 

ktorí participujú na riadení a implementácii programov. Do procesu 

zjednodušovania by pritom mali byť zapojení všetci relevantní 

partneri a inštitúcie.  

 Moderátor: Johannes Rossbacher, riaditeľ, ÖROK 

 

 Panelisti: 

1. Olga Letáčková, námestníčka, Ministerstvo pre regionálny 

rozvoj Českej republiky 

2. Florence Clermont-Brouillet, riaditeľka európskych záležitostí, 

CGET 

3. Preben Gregersen, odbor regionálneho rozvoja, Danish 

Business Authority  

4. Martin Weber, riaditeľ, Európsky dvor audítorov  

5. Andriana Sukova – Tosheva, riaditeľka, DG EMPL 
6. Nicholas Martyn, zástupca generálneho riaditeľa, DG REGIO 
 

17:30 – 17:45 

Závery prvého dňa prezentované moderátormi jednotlivých 

panelov 

20:00 – 22:30 Recepcia v hoteli Crowne Plaza  

16. september 2016 
2. deň konferencie 

Miesto konania: Bratislava, Hotel Crowne Plaza 

09:00 – 09:30 Registrácia 

09:30 – 10:00 

Paralelné workshopy – 1. časť 

1. Workshop: Výkonnosť a výsledky Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov  

 Predsedajúci: John Bachtler, riaditeľ výskumného centra 

európskych politík, Univerzita Strathclyde 

 

o Aké sú hlavné ponaučenia z programového obdobia  
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2007 - 2013 k zlepšeniu výkonnosti v programovom období 

2014 - 2020? 

o  Ako možno zhodnotiť, na základe prvých skúseností 

z programovania a implementácie programov v programovom 

období 2014 -2020, fungovanie nových požiadaviek 

na výkonnosť/výsledky v praxi? Existujú nejaké predbežné 

poučenia pre budúce programové obdobie po roku 2020? 

 

2. Workshop: Prepojenie medzi politikou súdržnosti EÚ a správou 

ekonomických záležitostí EÚ 

 Predsedajúci: Piotr Żuber, riaditeľ, Ministerstvo 

hospodárskeho rozvoja Poľskej republiky 

  

o Do akej miery ovplyvňujú špecifické odporúčania pre jednotlivé 

krajiny riadenie politiky súdržnosti na národnej/regionálnej 

úrovni? 

o Aký vplyv môže mať aktuálny a predpokladaný 

vývoj hospodárskeho riadenia EÚ na hospodársku, sociálnu 

a územnú súdržnosť? 

 

3. Workshop: Ďalšie zjednodušovanie politiky súdržnosti 

v budúcnosti  

 Predsedajúci: Vasilis Margaras, generálne riaditeľstvo 

pre parlamentné výskumné služby, EP 

 

o Existujú aj iné možnosti pre ďalšie zjednodušovanie, ktoré je 

možné reálne dosiahnuť? 

o Aké sú priority pre zjednodušovanie politiky súdržnosti 

z pohľadu jej  budúcej perspektívy? 

 

10:00 – 10:15 Občerstvenie 

10:15 -  11:15 Paralelné workshopy – 2. časť 

11:30 – 12:00 
Závery konferencie k budúcej perspektíve politiky súdržnosti 

prezentované predsedajúcimi jednotlivých workshopov 

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 Záver konferencie 

Konferencia je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 


