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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.
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Pilotná verzia Národného investičného plánu 2030  
 bola schválená vládou uznesením č. 412 z 12. septembra 2018,  

ale jeho príprava ukázala, že: 

- rezorty  nie sú nepripravené na dlhodobé plánovanie 

- Verejné investície sú takmer výlučne financované z EŠIF    

- Bez zavedenia strategického riadenia a plánovania na všetkých úrovniach  sa reálny dlhodobý 
investičný plán SR nedá vypracovať
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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

Východiskové 
dokumenty pre 

sektorový rozvoj

Východisko pre programové 
vyhlásenia vlád
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! Postavme pyramídu !!!
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Základné dokumenty k zavedeniu strategického plánovania

Cestovná mapa k národnému infraštruktúrnemu plánu 2018 - 2030 schválená uznesením vlády č. 111 dňa 1.3. 2017

Metodika a inštitucionálny rámec 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)

 Národné priority implementácie Agendy 2030 (participatívny proces) – schválené uznesením vlády SR č. 273 zo dňa 13. júna 2018. Zároveň uložená nová 
úloha vypracovať „Víziu a stratégiu rozvoja SR do roku 2030“.

 Pilotná verzia Národného investičného plánu 2018 – 2030 schválená uznesením vlády č. 412 zo dňa 10.9. 2018

                                                                               sektorové stratégie

Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030  schválená uznesením vlády č. 300 zo dňa 27. júna 2018 

Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) -  schválená uznesením vlády č. 87 zo 
dňa 27. februára 2019 

Nízkouhlíková stratégia do roku 2030 s výhľadom do roku 2050  -  v príprave ( 2019) 
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Regulačné nástroje 
integrovanej verejnej 

správy

Príroda a  spoločnosť 
(environmentálny, 

hospodársky a sociálny pilier)

Monitorovanie

želaný stav 
podľa vízie 
a priorít 
Agendy 2030

skutočný 
stav

Udržateľný rozvoj

Regulačné nástroje integrovanej verejnej správy:  
▪ Integrované rozvojové programy vízie a stratégie 

rozvoja, 
▪ odvetvové stratégie, KURS, PHSR a územné plány 

VÚC a obcí a miest, NIP, 
▪ legislatívne predpisy, 
▪ programové rozpočtovanie a diverzifikácia 

rozpočtových zdrojov.

Monitorovanie:  
▪ Indikátory, 
▪ systém foresight, 
▪ prieskumy názorov 

občanov, cieľových 
skupín



Ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 OSN
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! Participatívny proces 

! ÚPPVII v roku 2018 vykonal participatívny proces na 
stanovenie národných priorít Agendy 2030 SR, za účasti 
všetkých zložiek spoločnosti: verejný sektor, súkromný 
sektor, mimovládny sektor, akademická obec 

! ÚV SR paralelne vypracoval analýzu v rámci 
novopripravovanej Národnej stratégie regionálneho a 
územno rozvoja
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Porovnanie priorít Agendy 2030 a NSRUR
6 národných priorít implementácie 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj: 

• Smerovanie k znalostnej, 
environmentálne udržateľnej a 
obehovej ekonomike pri 
demografických zmenách a meniacom 
sa globálnom prostredí, 

• Vzdelanie pre dôstojný život, 
• Dobré zdravie, 
• Udržateľné sídla, regióny a krajina v 

kontexte zmeny klímy, 
• Znižovanie chudoby a sociálna 

inklúzia, 
• Právny štát, demokracia a 

bezpečnosť. 

Cieľom Národnej stratégie regionálneho a územného 
rozvoja SR je podpora: 

• Udržateľná konkurencieschopná environmentálne a 
inovačne orientovaná ekonomika (regiónov) 

• Zvýšenie kvality života a rozvoj prírodného a 
ľudského kapitálu  

• Integrovaný (regionálny a územný) rozvoj a jeho 
infraštruktúra 
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Kľúčové prvky pripravovanej Vízie a stratégie 2030 – 
uznesenie vlády SR č. 273 z 13. júna 2019

• Integrovaný dokument, t.j. nielen vlády, ale celej spoločnosti 

• Orientovaná na  územia  s prirodzeným potenciálom rozvoja   

• Vypracovaná participatívnym prístupom – vláda, regionálne a 
miestne orgány, mimovládne organizácie, akademická obec, 
súkromný sektor, ...  
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Integrácia na programovej úrovni vedie v prirodzenom území k integrácii na 
projektovej úrovni  

• Seminár ÚPPVII a OECD, marec 2018, za účasti expertov EK a krajín EÚ (Spojené kráľovstvo, 
Francúzsko, Švédsko). 

• Integrácia tzv. tvrdých (infraštruktúra) a mäkkých projektov (sociálne programy a pod.) do 
komplexných sektorovo-regionálno-miestnych projektov na vymedzenom území. 

• Zdieľaná zodpovednosť vlády, regionálnych a miestnych orgánov v jednom investičnom balíčku. 

• Príklady: UK – HS2, Cross-rail London, Francúzsko – Grand Paris Expres, Švédsko – HSR Stockholm 
– Göteborg/Malmö. 

• Prínosy dopravnej infraštruktúry a regionálneho rozvoja premietnuté do kalkulácie návratnosti 
CBA. 

• Riadenie – zdieľaná zodpovednosť aktérov v danom území združených v tzv. quadruple helix

Strategické investičné balíčky
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! Tento prístup logicky vedie  

! - k integrovanejšiemu plánovaniu na ústrednej, regionálnej 
a miestnej úrovni – prebiehajúca výzva OP EVS na 
posilnenie strategicko-plánovacích kapacít na regionálnej a 
miestnej úrovni 

! - diverzifikácii finančných zdrojov – súčasný systém EŠIF + 
spolufinancovanie nepostačuje a je dlhodobo neudržateľný 
(užšie zameranie EŠIF v novom programovom období) 

! - zapojeniu partnerov do tvorby programov riešeného 
územia
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Kam to celé smeruje ...  
SPOLOČENSKÁ  INOVÁCIA je cestou k Udržateľnému rozvoju    
Quadruple Helix – v danom rozvojom území  (národný, regionálny, miestny)

Spoločenská Inovácia

Občianska 
spoločnosť

Akademická 
obec

Verejná 
správa

Súkromný 
sektor
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Ďakujem  
za pozornosť

Sekcia riadenia investícií 

Kvetoslav Kmec 

Riaditeľ odboru strategického plánovania 

https://www.vicepremier.gov.sk


