Príloha č. 1

Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky za rok 2018
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Sekcia regionálneho rozvoja
Charakter predkladaného materiálu

☒

Materiál nelegislatívnej povahy

☐

Materiál legislatívnej povahy

☐

Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

-

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

22.10.2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

5.11.2019

2. Definícia problému
Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky za rok 2018 je informatívny materiál, ktorý sleduje pokrok
v implementácii aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky v priebehu kalendárneho roka 2018. Správa o realizácii priorít a cieľov
Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018
nadväzuje na dostupné štatistické údaje na národnej a regionálnej úrovni. Pri stanovovaní
súboru vybraných ukazovateľov bola zohľadnená vnútorná štruktúra cieľov a priorít národnej
stratégie a zároveň cieľov vyplývajúcich z nadnárodných a národných politík.
3. Ciele a výsledný stav

Monitorovať pokrok v implementácii aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky podľa stavených ukazovateľov v priebehu kalendárneho roka
2018
4. Dotknuté subjekty
Ústredné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy

5. Alternatívne riešenia
Z povahy materiálu vyplýva, že nie je potreba alternatívnych riešení. Z pohľadu podpory vyššej informatizácie
postupov by bolo vhodné v budúcnosti zaviesť elektronický systém pre oblasť regionálneho rozvoja, ktorý by
sledoval autonómne vývoj ukazovateľov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, pričom by podporoval aj
možnosť sledovania vzájomných väzieb jednotlivých údajov z rozličných rezortov a previazala s údajmi od
územných samospráv a od ďalších organizácii ako napr. Národnej banky Slovenska, Datacentra MF SR,
Centra zdravotníckych informácii a podobne

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
-

8. Preskúmanie účelnosti**
-

Príloha č. 1
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Áno

☐

Nie

☐

Čiastočne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Sociálne vplyvy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa
Attila Tóth, odbor stratégie a metodiky
e-mail: attila.toth@vicepremier.gov.sk, tel.: +421/2/2092 8189
12. Zdroje
Pravidelne zverejňované údaje, ktoré sú voľne dostupné v rámci databáz jednotlivých rezortov, Štatistického
úradu Slovenskej republiky a NBS.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
-

