Predkladacia správa
Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
predkladá na rokovanie vlády SR materiál Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030 – nové znenie na
základe úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 273 z 13. júna 2018 k Národným prioritám
implementácie Agendy 2030 a úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 576 z 23. septembra 2020
k Správe o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030, ktoré
podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uložilo v
spolupráci s členmi vlády a vedúcim Úradu vlády SR predložiť vláde SR návrh dlhodobej stratégie
udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.
Materiál vychádza z Národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
a z participatívneho procesu tvorby návrhu Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2030. Vzhľadom na
novú situáciu, ktorá vznikla na európskej úrovni - prijatie Európskej zelenej dohody, vzhľadom na
zmenenú vnútroštátnu situáciu - politická zmena po voľbách vo februári 2020, ako aj vzhľadom
na dopady pandémie koronavírusu na všetky oblasti spoločnosti, bolo nevyhnutné pristúpiť k revízii
pôvodného návrhu a vypracovať aktualizovaný návrh dlhodobej stratégie udržateľného rozvoja SR.
Upravený návrh bol konzultovaný s nezávislými expertmi, ktorí sa zúčastnili pôvodného
participatívneho procesu.
Materiál vychádza zároveň aj z participatívneho procesu definovania východísk Národnej
stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 vypracovaných za účasti zástupcov
územných samospráv. Vzhľadom na skutočnosť, že definované problémy a priority vychádzajúce z
týchto procesov boli vo veľkej miere identické s národnými prioritami Agendy 2030, bude
predkladaná dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja plniť aj úlohu Národnej stratégie regionálneho
rozvoja SR. Predkladaný materiál teda integruje sektorové priority a priority regionálneho
a územného rozvoja, čím sa prepája práca celej verejnej správy, t. j. ústredných orgánov štátnej správy
a samosprávnych orgánov. Z tohto dôvodu je súčasťou návrhu uznesenia vlády SR aj návrh na
zrušenie úlohy B.3. z uznesenia vlády SR č. 197 z 26. apríla 2017, ktoré sa týkalo iba ústredných
orgánov štátnej správy.
Z obsahovej stránky je návrh dokumentu Slovensko 2030 založený na štyroch kľúčových princípoch:
 udržateľnosti, t. j. rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím,
 prednosti kvality života pred hospodárskym rastom,
 efektívnosti založenej na synergii a
 integrácii politík a ich nástrojov.
Materiál sa prierezovou spoluprácou snaží mobilizovať orgány verejnej správy pri
harmonizácii medziodvetvových politík a implementácii európskych programov. Z toho dôvodu je
nevyhnutné premietnuť jeho obsah do dokumentov pre programové obdobie 2021 – 2027 EÚ.
Vzhľadom na časové zameranie Agendy 2030 je predkladaný dokument orientovaný na rok
2030. Už v súčasnosti je ale nevyhnutné uvažovať dlhodobejšie, napríklad aj preto, že boj proti
zmene klímy si vyžaduje dlhšie obdobie. Z tohto dôvodu je v návrhu uznesenia vlády uložená aj
úloha vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh dlhodobej vízie a stratégie udržateľného
rozvoja do roku 2050.
Materiál nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne
vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana
a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Materiál bol predmetom posúdenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom (proces
SEA).
Na rokovanie vlády SR sa návrh predkladá bez rozporov s povinne pripomienkujúcimi
subjektmi.

