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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE  

1. NÁZOV  „STRATÉGIA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY DO ROKU 2030“ 

2. CHARAKTER 

DOKUMENTU  

 Návrh strategického dokumentu, ktorý predkladá Ministerstvo hospodárstva.  

3. HLAVNÝ CIEĽ  Určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenka do roku 2030, 

a tým poskytnúť pre všetky hospodárske subjekty predstavu vlády SR                       

o ďalšom vývoji. Strategický dokument vytvorí rámec pre dosahovanie 

prosperity celej spoločnosti, a to vytvorením podmienok pre zabezpečenie 

udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. 

Hospodárska politika bude vypracovaná v súlade s princípmi udržateľného 

rozvoja, čím bude zabezpečený súlad hospodárskej, sociálnej                                       

a environmentálnej politiky. Spracovanie dokumentu bude zohľadňovať 

systémový a koncepčný prístup pre tvorbu koherentného  

a uceleného hospodársko-politického rámca. Pozornosť bude venovaná 

zosúladeniu odvetvových a prierezových politík. 

Stratégia implementuje nový pohľad na rozvoj hospodárstva SR                                

a determinuje dlhodobé priority a ciele rozvíjajúce sféru                            

hospodárstva SR  do roku 2030, s charakterom presahujúcim vládny cyklus, 

a tým umožňuje koncepčné rozpracovanie problematiky v zmysle 

dokumentu tak pre súčasnú, ako aj budúcu vládu SR. 

Víziou je z dlhodobého hľadiska zabezpečiť kontinuálny makroekonomický 

rast so zabezpečením hospodárskej stability. Stanovené dlhodobé priority               

a ciele budú zamerané na zvýšenie zamestnanosti všetkých občanov                       

bez rozdielu, vytvorenie optimálneho podnikateľského prostredia, aktívny 

prístup k zlepšovaniu dynamiky rozvoja výskumu a inovácií a udržateľnosť 

rozvoja vo vzťahu k životnému prostrediu. 

4. OSNOVA  Jadro predmetného strategického dokumentu (mimo základných obsahových 

prvkov ako úvodné zhrnutie, vysvetlivky, použitá literatúra, záver a pod.). 

I. Strategický rámec hospodárskej politiky SR  
Kapitola zameraná na určenie vízie, základných zásad  a princípov, na ktorých by mal byť vývoj hospodárskej 

politiky SR postavený. 

II. Súčasný stav a predpokladaný vývoj 

Kapitola predikuje súčasný a predpokladaný vývoj v rámci globálnych trendov. Mapuje postavenie SR na globálnom 

trhu, v krajinách V4 a v EÚ. Ďalej analyzuje súčasné politiky SR a zameriava sa na makroekonomickú analýzu SR. 

V rámci kapitoly sa dokument zameriava na makroekonomické oblasti ako rozbor aktuálneho vývoja na trhu práce, 

mapuje trendy formovania odvetvovej štruktúry tvorby hrubého domáceho produktu a problematiku verejných financií.  

III. Analýza regionálnych rozdielov SR  

Kapitola analyzuje potenciál regiónov SR z pohľadu typológie regionálnej štruktúry. Stratégia hospodárskej politiky 

vytvára podmienky pre rozvoj Slovenskej republiky ako celku, a to pri súčasnom zohľadnení regionálnych špecifík podľa 

krajov. 

IV. SWOT analýza 

SWOT analýza na základe výstupov z predchádzajúcej analytickej časti definuje silné a slabé stránky hospodárskeho 

rozvoja, ako aj príležitosti a hrozby vplývajúce na budúci rozvoj SR.  
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V. Hlavné priority a strategické ciele rozvoja  hospodárskej politiky  

Kapitola vychádza z výstupov SWOT analýzy a definuje hlavné priority a strategické ciele hospodárskej politiky 

v zmysle hospodársko-politických priorít Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj vo vzťahu k už prijatým 

strategickým dokumentom na medzinárodnej a národnej úrovni.  

V nadväznosti na uvedené sa zameriava na rozvoj stanovených priorít hospodárskej politiky, ktoré sú hlbšie definované          

v strategických cieľoch.  

VI. Opatrenia na zabezpečenie napĺňania strategických cieľov 

VII.  Monitoring 

 

  

5. UVAŽOVANÉ VARIANTNÉ 

RIEŠENIA 

 Návrh stratégie je vypracovaný v jednom variantnom riešení.  

6. VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÍPRAVY A SCHVAĽOVANIA 

Popis aktivity Začiatok Ukončenie 

Proces prípravy a zostavovania strategického 

dokumentu v zmysle iniciatívy MH SR a následne 

UV SR č.111/2017. 

September 2016 Jún 2018 

Posudzovanie strategického dokumentu v zmysle 

zákona  č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov                  

na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Jún 2017 November 2017 

Úprava materiálu podľa výstupov z posudzovania 

SEA 

December 2017 Január 2018 

Predloženie materiálu do Porady vedenia 

Ministerstva hospodárstva SR 

Január 2018 Január 2018 

Medzirezortné pripomienkové konanie, predloženie 

materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky 

Február 2018 Jún 2018 

 

7. VZŤAH K INÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTOM 

Na medzinárodnej úrovni a úrovni EÚ 

o Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN 2016) 

o Ciele udrz áteľne ho rozvojá  - Agendá 2030 
o Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 

o Stratégia zeleného rastu (OECD 2011) 

o Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje 

o Addis Abeba Action Agenda – financovanie pre rozvoj (OSN 2015) 

o COP21 (OSN 2015) 

o Akc ny  plá n ÉU  pre obehove  hospodá rstvo 

o Trváloudrz áteľná  spotrebá á vy robá á integrováná  vy robková  politiká 

o Stráte giá Éuro pá 2020 „Plá n pre Éuro pu efektí vne vyuz í váju cu zdroje“ 
o Three Os – Open Innovátion, Open Science, Open to the World – dlhodobá  stráte giá vy skumu á inová cií  ÉU  
o Akc ny  plá n ÉU  pre ekoinová cie ÉcoAP 

o 7. environmentá lny ákc ny  prográm ÉU  
o Guidebook to the green economy 
o Dunájská  stráte giá. 
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Na národnej úrovni 

o Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky 

o Národný program reforiem 2016 

o Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 

o Energetická politika Slovenskej republiky 

o Surovinová politika Slovenskej republiky 

o Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 

o Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020 

o Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do roku 2020 

o Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 

o Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 – 2018 

o Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 

o Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR 

o Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 

o Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 

o Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov 

o Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020 

o Národný plán ochrany lesov Slovenskej republiky 

o Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky 2015-2020 

o Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky 

o Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky 

o Plán predchádzania plytvaniu potravinami 

o Koncepcia podpory centier podnikových služieb na Slovensku 

o Stratégia rozvoja dopravy do roku 2020 

o Plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do 2020 

o Koncepcia rozvoja cestovného ruchu 

o Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike 

o Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 

(2014-2020) 

o Stratégia uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, 2007 

o Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie (NAP GPP III) 

o Operačný program výskum a inovácie 2014 – 2020 

o Operačný program kvalita životného prostredia – tematický cieľ 4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

o Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v Slovenskej republike, schvá leny                     
ná zásádnutí  Monitorovácieho vy boru OP ĽZ dn á 25.11.2016, 

o Systém záruky pre mladých ľudí zavedený v roku 2014 v súlade s Národným plánom implementácie Záruky pre 

mladých ľudí v Slovenskej republike 

o Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 

o Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 

o Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej a vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl                       

za roky 2016 – 2021 

o Koncepcia modernizácie a stabilizácie súdnictva 

o Aktualizovaná Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 

o Celoštátna  stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

o Rámec národnej stratégie reformy verejnej správy v súvislosti s prioritami definovanými Európskou komisiou                            

do roku 2020. 

8. ORGÁN KOMPETENTNÝ NA PRIJATIE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

Orgánom kompetentným na prijatie strategického dokumentu je vláda Slovenskej republiky. 

9. DRUH SCHVAĽOVACIEHO DOKUMENTU 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky. 

 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25711
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III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH 

STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

VRÁTANE ZDRAVIA 

1. POŽIADAVKY NA VSTUPY 

Podnetom na vypracovanie „Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030“ bolo Programové vyhlásenie vlády 

Slovenskej republiky na roky 2016-2020, na základe ktorého Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky iniciatívne 

pripravuje strategický dokument. 

Povinnosť vypracovať „Stratégiu hospodárskej politiky SR do roku 2030“ do 31. júna 2018 určuje Ministerstvu 

hospodárstva Slovenskej republiky úloha B. 5 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 1. marca 2017.  

2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH 

Výstupom je strategický dokument, schválený vládou Slovenskej republiky, ktorý je konsenzom medzi spolupracujúcimi 

dotknutými orgánmi štátnej správy a širokej odbornej verejnosti, stanovujúci všeobecný rámec pre smerovanie hospodárstva 

Slovenska do roku 2030. Dokument z krátkodobého hľadiska identifikuje oblasti významné z pohľadu zabezpečenia 

makroekonomickej stability, rozvoja podnikania, udržateľného rastu a zamestnanosti ako garancie sociálneho rozvoja. 

Hlavnou prioritou stratégie z dlhodobého pohľadu je nastaviť rámec smerovania hospodárskej politiky v súlade                    

so sociálnou a environmentálnou politikou a dosiahnuť spoločenský blahobyt. 

3. ÚDAJE O PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Stratégia hospodárskej politiky má byť zastrešujúcim dokumentom pre budúci rozvoj v oblasti hospodárstva. Stanovené 

ciele a opatrenia v rámci jednotlivých integrujúcich tém budú mať nepriame pozitívne aj negatívne vplyvy na životné 

prostredie. Nosným prístupom je vnímanie jednotlivých zložiek životného prostredia ako súčasť hospodárskeho rastu, ktoré 

spolu tvoria jednotný celok. Úlohou stratégie je stanovenie takých cieľov a opatrení, ktoré vytvoria podmienky pre celkový 

blahobyt spoločnosti, čo bude dosiahnuté len súladom medzi všetkými troma zložkami (sociálna oblasť, hospodárska 

a životné prostredie). V tomto zmysle bude snahou ochrana a zachovanie kvality životného prostredia. 

4. VPLYV NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA 

Zabezpečenie hospodárskeho rastu a rozvoja so zachovaním kvalitného životného prostredia nepriamo vplýva na dobrý 

zdravotný stav obyvateľstva. Negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva sa neočakávajú, naopak cieľom stratégie              

je dbať o zabezpečenie pozitívneho vplyvu na zdravie a kvalitu života obyvateľstva. 

 

5. VPLYVY NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA (NAPR. NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA 

EURÓPSKEHO VÝZNAMU, EURÓPSKA SÚSTAVA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000), 

NÁRODNÉ PARKY, CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI, CHRÁNENÉ VODOHOSPODÁRSKE 

OBLASTI A POD.) VRÁTANE NÁVRHU OPATRENÍ NA ICH MIERNENIE.  

Návrh stratégie bude pri stanovovaní cieľov a opatrení brať do úvahy ochranu chránených území. Realizáciou stratégie                    

sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na chránené územia.  
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6. MOŽNÉ RIZIKÁ SÚVISIACE S UPLATŇOVANÍM STRATEGICKÉHO MATERIÁLU 

Nepredpokladajú sa žiadne významné riziká spojené s uplatňovaním Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky 

do roku 2030 vo vzťahu k životnému prostrediu.  

7. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 

Nepredpokladajú sa vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.  

IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY 

1. VYMEDZENIE ZAINTERESOVANEJ VEREJNOSTI VRÁTANE JEJ ZDRUŽENÍ: 

Strategický dokument bude mať nepriame vplyvy primárne na rezorty ústredných orgánov štátnej správy a  zároveň 

podnikateľskú obec. Ostatná verejnosť je bez konkrétnej špecifikácie.  

2. ZOZNAM DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV  

Dotknutými subjektmi sú primárne orgány štátnej správy a zamestnávateľské zväzy. Ďalšími subjektmi, ktoré môžu byť 

nepriamo dotknuté, sú samosprávne kraje SR, združenia obcí a miest a samosprávnych krajov, verejnosť a jej združenia.  

Zoznam ústredných orgánov štátnej správy, ktorým bude strategický dokument odoslaný v elektronickej forme: 

1. Úrad vlády Slovenskej republiky 

2. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

4. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

5. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

7. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

8. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  

9. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

12.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

13. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

14. Podniky a organizácie, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky. 

 

Zoznam dotknutých subjektov podnikateľského prostredia - zamestnávateľské zväzy: 

1. Republiková únia zamestnávateľov 

2. Asociácia priemyselných zväzov 

3. Slovenská obchodná a priemyselná komora 

4. Klub 500 

5. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. 
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Zoznam dotknutých orgánov, ktorým bude strategický dokument odoslaný v elektronickej forme: 

1. Bratislavský samosprávny kraj 

2. Nitriansky samosprávny kraj 

3. Trnavský samosprávny kraj 

4. Trenčiansky samosprávny kraj 

5. Banskobystrický samosprávny kraj 

6. Žilinský samosprávny kraj 

7. Prešovský samosprávny kraj 

8. Košický samosprávny kraj 

9. Združenie miest a obcí Slovenska 

10. Únia miest Slovenska. 

3. DOTKNUTÉ SUSEDNÉ ŠTÁTY 

Nepredpokladá sa, že by týmto strategickým dokumentom mohli byť dotknuté susedné štáty.  

V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

1. MAPOVÁ A INÁ GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA (NAPR. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV V MIERKE 

PRIMERANEJ CHARKTERU A PÔSOBNOSTI STRATEGICKÉHO DOKUMENTU) 

Predkladané oznámenie neobsahuje mapové iné grafické dokumentácie.  

 MATERIÁLY POUŽITÉ PRI VYPRACOVÁVANÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU  

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky  

 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN 2016) 

 Národný program reforiem 2016 

 Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 

 Energetická politika SR  

 Surovinová politika SR 

 Pripravenosť SR na Industry 4.0 (SAV, 2017) 

 Postavenia SR v skupine krajín V4 – disparity (SAV, 2017) 

 Potreby verejných investícií v rôznych oblastiach hospodárstva (SAV, 2017) 

 Stráte giá vy skumu á inová cií  pre inteligentnu  s peciálizá ciu SR (RIS3) 

 Koncepciá inteligentne ho priemyslu 

 S tátistická  roc enká regio nov Slovenská 2016 

 Nás e regio ny 2016 

 ďalšie čiastkové/sektorové dokumenty. 

VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA  

Bratislava 29. jún 2017. 
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VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. MENO SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA 

Sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja, Centrum pre hospodárske otázky Ministerstva hospodárstva SR  

2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV OZNÁMENIA PODPISOM OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU 

OBSTARÁVATEĽA, PEČIATKA 

Potvrdzujem správnosť údajov v oznámení.  

 

 

 

 

         ......................................................................................... 

  Ing. Dušan Jurík 

generálny riaditeľ sekcie stratégie 

 

 

 

 

 


