
Príloha 2 

Vyhodnotenie požiadaviek z rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym 

dosahom „Program Slovensko na roky 2021 – 2027“ určeného podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. 

Číslo Požiadavka Plnenie 

1. Varianty pre ďalšie hodnotenie 

1. Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov strategického 
dokumentu sa určuje dôkladné zhodnotenie nulového 
variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument 
neprijal a nerealizoval) a navrhovaný variant riešenia 
strategického dokumentu uvedený v oznámení, zohľadňujúci 
jeho ciele a geografický rozmer. 

Požiadavka akceptovaná. 

Hodnotenie vplyvov nulového 
variantu je v kap. III.1.2 
a hodnotenie vplyvov 
navrhovaného variantu riešenia 
strategického dokumentu je 
vyhodnotený v kap. IV., V. a VIII. 

2.1 Všeobecné požiadavky 

2.1.1. MIRRI SR, ako rezortný orgán, 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 (ďalej 
len „správa o hodnotení“), vypracovanej podľa § 9 ods. 3 
zákona o posudzovaní vplyvov a prílohy č. 4 k zákonu 
o posudzovaní vplyvov. 

Akceptuje sa. 

2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje 
harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce 
časový rozsah hodnotenia. 

Berie sa na vedomie. 

2.1.3. MIRRI SR predloží MŽP SR 1 kus kompletného vyhotovenia 
správy o hodnotení spolu s  návrhom strategického 
dokumentu v listinnej podobe a 1 ks vyhotovenie správy o 
hodnotení spolu s návrhom strategického dokumentu na 
elektronickom nosiči dát. 

Akceptuje sa. 

2.2 Špecifické požiadavky 

2.2.1. Pri posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné 
prostredie a pri vypracovaní správy o hodnotení zohľadniť 
relevantné požiadavky, vyplývajúce zo stanovísk doručených 
k oznámeniu, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia 
strategického dokumentu. 

Požiadavka akceptovaná.  

Pozri prílohu 1 Správy o hodnotení. 

2.2.2. Dôkladne vyhodnotiť možné cezhraničné vzťahy strategického 
dokumentu a definovať konkrétne oblasti a územia, v ktorých 
sa cezhraničné vzťahy predpokladajú. 

Požiadavka akceptovaná. 

Cezhraničné vzťahy sú 
vyhodnotené pre všetky ciele 
politík v kap. IV.1.2 a výsledné 
vyhodnotenie je v kap. VIII. 

2.2.3. V samostatnej prílohe správy o hodnotení vyhodnotiť všetky 
stanoviská a požiadavky v nich obsiahnuté, ktoré boli 
doručené k oznámeniu, prípadne ktoré boli doručené 
k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. 

Požiadavka akceptovaná.  

Pozri prílohu 1 Správy o hodnotení. 

2.2.4 V samostatnej prílohe správy o hodnotení vyhodnotiť splnenie 
jednotlivých bodov určeného rozsahu hodnotenie 
strategického dokumentu. 

Požiadavka akceptovaná. 

(príloha 2 Správy o hodnotení). 

 


