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ROZSAH HODNOTENIA 

 

 

strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Výskum a inovácie“ 

(ďalej len „strategický dokument s celoštátnym dosahom“) určený podľa § 8 a § 17 ods. 5 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

Obstarávateľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

sekcia štrukturálnych fondov EÚ (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), ako rezortný orgán, zabezpečil 

vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom podľa § 5 ods. 5 

a prílohy č. 2 zákona. Oznámenie bolo podľa § 17 ods. 3 zákona doručené Ministerstvu 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a riadenia, 

odboru environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) a zverejnené v hromadnom 

informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom podľa § 6 ods. 1 a § 17 ods. 3 zákona a na 

webovom sídle http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/operacny-program-vyskum-inovacie 

a http://www.minedu.sk/oznamenie-o-strategickom-dokumente-o-posudzovani-vplyvov-na-

zivotne-prostredie/. 

 

Hlavným cieľom strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je podnecovať 

štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní 

inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a vývoji s cieľom podporovať udržateľný 

rast príjmov, zamestnanosti a kvality života. Túto víziu bude napĺňať Slovensko 

prostredníctvom aktivít implementovaných operačným programom Výskum a inovácie so 

zameraním sa na dosiahnutie strategických cieľov definovaných Stratégiou výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializácie SR, ktoré sú nasledovné:  

1. prehĺbiť integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú 

miestnu pridanú hodnotu prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov 

a podporou ich vzájomného sieťovania,  

2. zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti 

a lokálnej relevantnosti,  
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3. vytvárať dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden 

z predpokladov pre zlepšenie kvality života,  

4. zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko.  

 

K oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom neboli doručené 

žiadne stanoviská. 

 

MŠVVaŠ SR ako obstarávateľ a rezortný orgán, v spolupráci s MŽP SR, určuje podľa 

§ 8 a § 17 ods. 5 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu: 

 

 

1. VARIANTY  PRE  ĎALŠIE  HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym 

dosahom „Operačný program Výskum a inovácie“ sa určuje dôkladné zhodnotenie 

nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by strategický dokument neprial) a variantu 

strategického dokumentu uvedeného v oznámení. 

 

 

2. ROZSAH  HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV   

 

2.1.  Všeobecné podmienky  

2.1.1. MŠVVaŠ SR zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu 

s celoštátnym dosahom najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona 

a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu, 

vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického 

dokumentu s celoštátnym dosahom je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala 

rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona.  

2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu s celoštátnym dosahom sa nestanovuje 

časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah 

hodnotenia. 

2.1.3. MŠVVaŠ SR predloží MŽP SR, odboru environmentálneho posudzovania, 2 ks 

kompletných vyhotovení správy o hodnotení strategického dokumentu spolu 

s návrhom strategického dokumentu v listinnej forme a 1x správu o hodnotení 

strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu na elektronickom 

nosiči dát.  

 

2.2.  Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente nevyplynula potreba 

v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať ďalšie okruhy otázok súvisiacich so 

strategickým dokumentom s celoštátnym dosahom.  

 

 

3.  UPOZORNENIE 

 

MŠVVaŠ SR ako obstarávateľ a rezortný orgán zverejnení rozsah hodnotenia podľa 

§ 17 ods. 5 zákona na svojom webovom sídle a informáciu o určenom rozsahu hodnotenia 

zverejní v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom. 
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Verejnosť a dotknuté subjekty môžu zaslať svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia 

strategického dokumentu podľa § 8 ods. 8 zákona do 10 dní od jeho zverejnenia. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Viglaš 

generálny riaditeľ sekcie 

štrukturálnych fondov EÚ 

 

RNDr. Gabriel Nižňanský 

riaditeľ odboru 

environmentálneho posudzovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia 

štrukturálnych fondov EÚ, Stromová 1, 813 30 Bratislava 

2. MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho 

posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava 


