Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027
Článok 1
Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 upravuje
postavenie, pôsobnosť, úlohy, zloženie a zásady organizácie a činnosti Rady vlády
Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 (ďalej len „rada“).
Článok 2
Postavenie rady
(1) Rada je zriadená podľa § 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
(2) Rada je koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej len
„vláda“) pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti, a to najmä využívania Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, ako aj iných
európskych a vnútroštátnych finančných mechanizmov súvisiacich s podporou poskytovanou
v rámci politiky súdržnosti.
(3) Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády. Vo svojej činnosti sa
riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, Programovým
vyhlásením vlády Slovenskej republiky a uzneseniami vlády Slovenskej republiky.
(4) Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných
ústredných orgánov štátnej správy a partnerov pri plnení úloh súvisiacich s politikou
súdržnosti.
Článok 3
Pôsobnosť rady
(1) Rada koordinuje prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027
(ďalej len „Partnerská dohoda SR na roky 2021 - 2027“). Rada odporúča vláde mechanizmus
implementácie a programy na programové obdobie 2021 – 2027, ich príslušnosť
k jednotlivým rezortom, obsahový a finančný rámec jednotlivých programov.
(2) Rada následne v spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami dohliada počas
programového obdobia 2021 – 2027 na implementáciu Partnerskej dohody SR na roky
2021 -2027, ako aj programov SR na roky 2021 – 2027.
(3) Rada v spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami zabezpečuje komplementárnosť
a synergiu Partnerskej dohody SR na roky 2021 - 2027 s ostatnými politikami EÚ, prioritami
a nástrojmi Európskej únie a SR a finančnými mechanizmami súvisiacimi s podporou
poskytovanou v rámci politiky súdržnosti.
(4) Rada využíva pri plnení svojich úloh poznatky a podnety ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, partnerov a ďalších inštitúcií.

(5) Rada podporuje a dohliada na presadzovanie princípu viacúrovňového partnerstva,
koncentrácie, programovania, subsidiarity a doplnkovosti v jednotlivých oblastiach politiky
súdržnosti.
Článok 4
Zloženie rady
(1) Radu tvoria predseda, podpredsedovia a ďalší členovia. Rada pozostáva z 34 členov.
(2) Predsedom rady je
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(3) Podpredsedami rady sú podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
(4) Ďalšími členmi rady sú
1. podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky,
2. podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky,
3. minister obrany Slovenskej republiky,
4. ministerka vnútra Slovenskej republiky,
5. minister hospodárstva Slovenskej republiky,
6. minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
7. minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
8. minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
9. ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
10. ministerka kultúry Slovenskej republiky,
11. ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky,
12. vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky,
13. vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,
14. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti,
15. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity,
16. predseda Združenia samosprávnych krajov SK8,
17. predseda Bratislavského samosprávneho kraja,
18. predseda Prešovského samosprávneho kraja,
19. predseda Združenia miest a obcí Slovenska,
20. prezident Únie miest Slovenska,
21. predseda Slovenskej akadémie vied,
22. prezident Slovenskej rektorskej konferencie,
23. prezident Konfederácie odborových zväzov,
24. prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
25. prezident Asociácie priemyselných zväzov,
26. prezident Republikovej únie zamestnávateľov,
27. prezident Slovenského živnostenského zväzu,
28. predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
29. predseda Klubu 500,
30. prezident Slovenskej asociácie malých podnikov,
31. predseda Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín.

(5) Členstvo v rade je čestnou funkciou a nezakladá právo na poskytnutie finančnej odmeny
za jeho výkon.
(6) Členstvo v rade zaniká
a) zánikom výkonu funkcie, ak je výkon tejto funkcie právnym dôvodom vzniku
členstva v rade,
b) zánikom alebo zrušením rady.
(7) V prípade, ak sa člen rady nemôže zasadnutia zúčastniť, môže účasťou na zasadnutí
písomne poveriť svojho zástupcu.
(8) Predseda rady môže, vzhľadom na charakter prerokúvaných tém, z vlastnej iniciatívy
alebo na návrh niektorého z členov rady prizvať na zasadnutie rady aj ďalších zástupcov
štátnej správy, územnej samosprávy, odborových a zamestnávateľských zväzov,
mimovládnych organizácií a významných odborníkov z teórie a praxe.
(9) Tajomníkom rady je generálny riaditeľ sekcie centrálny koordinačný orgán Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
Článok 5
Zasadnutia rady
(1) Zasadnutia rady zvoláva a riadi jej predseda a v čase jeho neprítomnosti jeden
z podpredsedov rady alebo ním poverený člen rady, a to na základe písomného poverenia
predsedu v rozsahu ním vymedzených práv a povinností.
(2) Rada zasadá podľa potreby, spravidla raz za 3 mesiace.
(3) Rada prijíma k prerokúvaným materiálom stanovisko vo forme uznesenia rady, ktoré má
pre vládu charakter odporúčania.
(4) Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie
platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady. Každý
z členov rady vrátane predsedu rady a podpredsedov rady má pri hlasovaní jeden hlas.
V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho. Rada môže v oblasti svojej
vecnej pôsobnosti prijímať aj zásadné stanoviská. Uznesenia podľa predchádzajúcej vety sú
tie uznesenia, ktoré boli prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných členov.
(5) Tajomník rady a prizvaní odborníci nemajú hlasovacie právo.
(6) Rada na začiatku zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia rady. Návrh programu
môže rada doplniť alebo zmeniť na základe návrhu členov rady.
(7) Predseda rady môže rozhodnúť aj o zasadnutí rady formou „per rollam“. Členovia rady
sa k zaslanému materiálu vyjadria spravidla písomne do siedmych pracovných dní odo dňa
doručenia výzvy. V odôvodnených prípadoch, môže byť táto lehota skrátená rozhodnutím
predsedu rady. Člen rady predkladá stanovisko k hlasovaniu písomnou procedúrou
„per rollam“ prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným vhodným spôsobom

tajomníkovi rady v lehote určenej vo výzve. Ak člen rady v lehote určenej vo výzve nedoručí
žiadne stanovisko, vyjadruje tým súhlas s prerokúvaným materiálom. Na prijatie uznesenia
pri rokovaní „per rollam“ sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 4.
(8) O každom zasadnutí rady vyhotovuje jej sekretariát záznam, ktorý zasiela všetkým členom
rady.
(9) Rada si schvaľuje rokovací poriadok, ktorý upravuje najmä priebeh jej zasadnutí,
prijímanie rozhodnutí a doručovanie materiálov potrebných na zasadnutia rady jej
jednotlivým členom. Návrh rokovacieho poriadku predkladá tajomník rady.
Článok 6
Práva a povinnosti predsedu rady, podpredsedov rady, členov rady a tajomníka rady
(1) Predseda rady
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zvoláva zasadnutia rady,
vedie zasadnutia rady,
určuje program zasadnutí rady,
riadi činnosť rady,
navrhuje závery zo zasadnutí rady a schvaľuje záznam zo zasadnutí rady,
predkladá vláde návrhy, odporúčania a stanoviská rady,
zabezpečuje koordináciu príprav Partnerskej dohody SR na roky 2021 - 2027
na národnej úrovni, operačných programov a ich následnej implementácie
v podmienkach Slovenskej republiky.

(2) Podpredsedovia rady zastupujú predsedu rady v čase jeho neprítomnosti na základe
písomného poverenia v rozsahu ním určených práv a povinností.
(3) Členovia rady
a) sa zúčastňujú na zasadnutí rady s hlasovacím právom,
b) sa vyjadrujú k návrhu programu zasadnutí rady a k materiálom predloženým
na zasadnutiach rady,
c) predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská z vlastnej iniciatívy a na základe
rozhodnutia rady.
(4) Tajomník rady
a) organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť rady,
b) zodpovedá za prípravu stanovísk a materiálov predkladaných na zasadnutia rady,
c) zabezpečuje vyhotovenie zápisníc a uznesení zo zasadnutí rady a zabezpečuje
ich archiváciu,
d) sa zúčastňuje na zasadnutiach rady bez hlasovacieho práva.

Článok 7
Organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti rady a jej zasadnutí
(1) Sekretariát rady, ktorý plní úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým
zabezpečovaním činnosti rady je zriadený na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu.
(2) Sekretariát rady
a) administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť rady,
b) pripravuje materiály, podklady a informácie potrebné na zasadnutia rady,
c) vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu rady.
(3) Výdavky spojené s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
Článok 8
Účinnosť
(1) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou.
(2) Tento štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje vláda.
(3) Platnosť tohto štatútu a pôsobenie rady skončí a funkcie členov rady zaniknú uplynutím
programového obdobia 2021 - 2027.

