
STRATEGICKÉ RIADENIE A 
PLÁNOVANIE – NÁRODNÝ 
INFRAŠTRUKTÚRNY / INVESTIČNÝ   
PLÁN

október 2018



Legislatívny rámec 

! novela tzv. kompetenčného zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2016: 
„Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti  
investícií zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie, vrátane 
vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu 
investičných projektov určených vládou Slovenskej republiky.  

! Uznesenie vlády SR č. 204 z 1. júna 2016 schválilo Štatút ÚPVVII: 
     1.    zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie, 
     2.    vypracúva národný strategický investičný rámec, 
    3.    koordinuje investičné projekty určené vládou Slovenskej republiky. 



CIEĽ: VYPRACOVAŤ NÁRODNÝ 
INFRAŠTRUKTÚRNY PLÁN

! Doposiaľ na Slovensku neexistuje 
! Podľa vzoru Veľkej Británie
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FINANČNÝ RÁMEC
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Približne 50 % výdavkov 
britského NIP financuje 
súkromný sektor.



INTERVENČNÁ PYRAMÍDA 
VYSPELÝCH ŠTÁTOV

• Globálna / medzinárodná 
úroveň udržateľného rozvoja! Agenda 2030 a EÚ 2020

• Akú budúcnosť chceme, nie čo nám 
budúcnosť prinesie

! Dlhodobá vízia 
rozvoja spoločnosti

• Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja SR 

• Partnerská dohoda 

! Stratégia 
rozvoja 

spoločnosti
• Rezortné a prierezové stratégie 
• Operačné programy! Stratégie

• Národný Infraštruktúrny / Investičný Plán  - kľúčové projekty
! NIP

Východiskový stav 
infraštruktúry

Východisko pre programové 
vyhlásenia vlád



Stav v SlovSTAV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Národná stratégia trvalo 
udržateľného rozvoja (2001) 

(realizovať sa mala prostredníctvom Akčných 
plánov rezortov)

Nová stratégia udržateľného 
rozvoja v súlade s Agendou OSN 

2030  (v počiatočnom štádiu) 
 

Dlhodobá vízia a stratégia rozvoja 
rozvoja  slovenskej spoločnosti (SAV 

2010)  

Neprešla medzirezortným 
pripomienkovým konaním, vládou 

iba vzatá na vedomie

Rezortné a prierezové stratégie – 
takmer 50!

Potrebná  revízia podľa jednotnej 
metodiky tvorby verejných stratégií



ČO S TÝM ?????????
Reformný zámer:  postaviť intervenčnú pyramídu 
na Slovensku

Agenda 2030 a EÚ 
2020

Dlhodobá vízia 
rozvoja 

spoločnosti
Stratégia 
rozvoja 

spoločnosti

Stratégie

NIP



KĽÚČOVÉ KROKY K VYTVORENIU INTERVENČNEJ PYRAMÍDY

Cestovná mapa k národnému infraštruktúrnemu plánu 2018 - 2030 schválená uznesením 
vlády č. 111 dňa 1.3. 2017
Návrh metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií  - schválená 
uznesením vlády č. 197 dňa 26.4. 2017 
Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov schválený uznesením vlády č. 
300 zo dňa 21. júna 2017
Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 schválený uznesením č. 350 zo 
dňa 24. júla 2017 (NIP premenovaný na Národný investičný plán –  zmena filozofie)
 Pilotná verzia Národného infraštruktúrneho plánu 2018 – 2030 schválená uznesením vlády 
č. 412 zo dňa 10.9. 2018
Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030  schválená uznesením vlády č. 300 zo dňa 
27. júna 2018
Environmentálna stratégia  do roku 2030                                                                2018
Nízkouhlíková stratégia do roku 2030 s výhľadom do roku 2050                          2019 
 



Poznatky z doterajších krokov 
 – zavedenie strategického plánovania je náročný proces  
-  rezorty  nepripravené na dlhodobé plánovanie+ takmer výlučná orientácia na EŠIF 
2014 - 2020   

Budúce kroky 
! Spojenie NIP + Agenda 2030 = orientácia na SDG´s – Strategické rozvojové ciele OSN  
! Prebehol participatívny proces určenia národných priorít SR 2030 – uznesenie vlády 
č. 273 z 13. júna 2018 

! Nevyhnutnosť vypracovania Stratégie rozvoja SR, ktorá vytvorí rámec pre 
koordináciu a integráciu sektorových politík, regionálneho rozvoja a územného 
plánovania   –  uznesenie vlády č. 273 z 13. júna 2018 

! Následne vypracovanie riadnej verzie Národného investičného plánu 2030


