
Dôvodová správa 

Zachovanie výsledku procesu SEA 

 pre upravený dokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá 

stratégia udržateľného rozvoja – Slovensko 2030 

Vypracovanie strategického dokumentu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 vyplynulo z uznesenia 

vlády SR č. 273 bod B.1. z 13. júna 2020 k Národným prioritám implementácie Agendy 2030. Návrh Vízie 

a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 bol predmetom strategického environmentálneho posúdenia (SEA) 

v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. Posudzovanie vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na 

životné prostredie zabezpečoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len ÚPPVII) 

v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom hodnotenia a posudzovania 

vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“).   

Vecný a časový harmonogram prípravy a posudzovania 

Oznámenie o strategickom dokumente bolo podľa § 17 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o posudzovaní“) predložené rezortným orgánom ministerstvu, ktorý toto zverejnil dňa 19. septembra 2018 podľa 

§ 6 ods. 2 zákona o posudzovaní na webovom sídle www.enviroportal.sk. Stanoviská verejnosti 

a zainteresovaných subjektov k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom bolo možné 

predložiť do 5. októbra 2018 na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  

Námestie Ľudovíta Štúra 1 

812 35 Bratislava 

e-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk 

Rozsah hodnotenia určil rezortný orgán v spolupráci s MŽP SR podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona o posudzovaní 

listom č. 10318/2018-1.7/pl z 29. októbra 2018, ktorý bol zverejnený na webovom sídle www.enviroportal.sk dňa 

30. novembra 2018. Stanoviská verejnosti  k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom 

posudzovanému podľa zákona o posudzovaní bolo možné predkladať najneskôr do 10 dní od dátumu jeho 

zverejnenia na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  

Námestie Ľudovíta Štúra 1 

812 35 Bratislava 

tel.: 02/5956 2441 

e-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk. 

Správa o hodnotení bola spracovaná riešiteľským kolektívom SPECTRA podľa prílohy 4 zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie. Rezortný orgán (ďalej len ÚPVII SR) a Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej 

len MŽP SR) podľa § 10 ods. 2 a § 17 ods. 7 zákona o posudzovaní zverejnili správu o hodnotení strategického 

dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu na webových sídlach dňa 24. júna 2019. Stanoviská 

verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu s celoštátnym 

dosahom posudzovanému podľa zákona o posudzovaní bolo možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia 

na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Námestie Ľudovíta Štúra 1 

812 35 Bratislava 

e-mail: filip.rudzan@enviro.gov.sk 

Verejné prerokovanie správy o hodnotení a strategického dokumentu – ÚPVII SR a MŽP SR podľa § 11 ods. 

4, ods. 5 a § 17 ods. 10 zákona o posudzovaní zverejnili dňa 24. júna 2019 na svojich webových sídlach miesto 
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a čas prerokovania. Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutočnilo dňa 11. júla 2019 o 13.00 hod. 

na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, sekcia riadenia investícií a 

regionálneho rozvoja, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava, v budove Westend Court na 9. poschodí.  

Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní bolo možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania 

vplyvov strategického dokumentu na Ministerstve životného prostredia SR, odbore posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, na námestí Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín. 

Na vypracovanie odborného posudku MŽP SR podľa § 17ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie určilo podľa § 13 ods. 5 zákona o posudzovaní za spracovateľa odborného posudku Slovenskú agentúru 

životného prostredia Banská Bystrica listom č. 2804/2019-1.7/fr, z 18. júla 2019. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako 

ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2  ods. 1 písm. c) 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa 54 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vydalo dňa 11.9. 2019 na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa jednotlivých 

ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, v súlade s § 17 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

STANOVISKO  

číslo:  2804/2019-1.7, 44755/2019,  

 

v ktorom odporučilo schválenie strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030“, s odporučením zohľadniť opatrenia uvedené v časti VI. „Závery“, bod č. 3 

Dokument bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a rokovania Rady vlády SR pre Agendu 

2030 dňa 16.9. 2019. Vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby však dokument nebol vládou SR schválený.  

Medzitým však tvorbu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 zasiahlo niekoľko nových faktorov – 

prijatie Európskeho ekologického dohovoru, dopady koronavírusu a nová politická situácia po voľbách vo 

februári 2020. Nová vláda SR sa v programovom vyhlásení zaviazala podporovať Slovensko vnútorne súdržné, 

silné a sociálne spravodlivé, schopné efektívne využívať verejné zdroje v záujme rozvoja regiónov a ochrany 

životného prostredia, aby sa Slovensko premenilo na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu. Tento 

záväzok vlády SR je plne v súlade s národnými prioritami Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.   

Vzniknutú situáciu bolo nevyhnutné  zohľadniť  prepracovaním pôvodného dokumentu na základe uznesenia vlády 

SR č. 576/2020, bod B.1. z 23.9. 2020.  Upravená Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá 

stratégia udržateľného rozvoja – Slovensko 2030 nadväzuje na pôvodný dokument a definuje priority a ciele 

rozvoja Slovenska v troch integrovaných rozvojových programoch pokrývajúcich kľúčové oblasti rozvoja: 

ochrana a rozvoj zdrojov, ich udržateľné využívanie a rozvoj komunít. Tieto programy sú chápané ako 

prierezové, integrujúce problematiku rôznych rezortov a rôznych úrovní štátnej správy a územnej samosprávy. 

Reagujú na hlavné výzvy nielen na národnej úrovni, ale berú do úvahy špecifická regiónov Slovenska.  

Pre zachovanie participatívnosti procesu bol nový dokument predložený na posúdenie expertom, ktorí sa podieľali 

na vypracovaní návrhu pôvodného dokumentu. 

 

Z hľadiska dopadov na životné prostredie nedošlo k žiadnym podstatným zmenám a upravený strategický 

dokument plne rešpektuje všetky odporúčania uvedené v záverečnom stanovisku MŽP SR.   


