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Vyhodnotenie 

požiadaviek z rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Partnerská 
dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“ určeného podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

Číslo Požiadavka Plnenie 

 Všeobecné požiadavky 

2.1.1. Rezortný orgán, MIRRI SR, zabezpečí hodnotenie vplyvov 

návrhu strategického dokumentu v rozsahu určenom podľa 
§ 8 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov a výsledok 

hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického 
dokumentu, ktorá sa vypracuje podľa § 9 ods. 3 zákona o 

posudzovaní vplyvov a prílohy č. 4 k zákonu o posudzovaní 

vplyvov. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického 
dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení 

obsahovala rozpracovanie všetkých kapitol prílohy č. 4 k 
zákonu o posudzovaní vplyvov. 

Akceptuje sa. 

2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje 

harmonogram a ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce 
časový rozsah hodnotenia.   

Berie sa na vedomie. 

2.1.3. MIRRI SR predloží MŽP SR dve listinné vyhotovenia správy 

o hodnotení strategického dokumentu a návrhu 
strategického dokumentu, jedno vyhotovenie správy o 

hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického 
dokumentu na elektronickom nosiči dát. 

Akceptuje sa. 

 Špecifické požiadavky  

2.2.1. Pri posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na 
životné prostredie a pri vypracovaní správy o hodnotení 

zohľadniť opodstatnené požiadavky, vyplývajúce zo 

stanovísk k oznámeniu a k určenému rozsahu hodnotenia. 

Požiadavka akceptovaná. 
Pozri prílohu č. 5 

2.2.2. V kapitole „Vzťah k iným strategickým dokumentom“ uviesť 

tieto súvisiace strategické dokumenty:  

Medzinárodná úroveň  

Program Digitálna Európa (2021 – 2027)  
Nástroj na prepájanie Európy (2021 – 2027)  

Národná úroveň  
Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030  

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 

– 2022  
(MIRRI SR)   

Požiadavka akceptovaná. 

Doplnené v kapitole 2/6.3. 
správy o hodnotení 

2.2.3. Vyhodnotiť zohľadnenie požiadaviek zo stanovísk k 
oznámeniu a k určenému rozsahu hodnotenia a výsledok 

uviesť v samostatnej prílohe správy o hodnotení. 

Požiadavka akceptovaná. 
Pozri prílohu č. 5 správy o 

hodnotení 

2.2.4. Vyhodnotiť splnenie požiadaviek z určeného rozsahu 
hodnotenia a výsledok uviesť v samostatnej prílohe správy 

o hodnotení.  

Požiadavka akceptovaná. 
Pozri prílohu č. 6 správy o 

hodnotení 

 


