
Aké chceme Slovensko 
v roku 2030?

Výsledky participatívneho procesu



Implementácia Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj OSN v SR

• júl 2017: uznesenie vlády SR č. 350/2017 – úloha vypracovať „Návrh 
národných priorít implementácie Agendy 2030“

• november 2017: „Východiská prípravy národných priorít 
implementácie Agendy 2030“ – vypracoval Prognostický ústav SAV v 
konzultácii s analytickými jednotkami

• december 2017: prvé zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 
schválilo 
• východiskový dokument SAV
• realizáciu participatívneho procesu

• február-máj 2018: priebeh participatívneho procesu na úrovni 
zainteresovaných aktérov



Implementácia Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj OSN v SR

• marec 2018: rozšírenie Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP o 
Komoru zainteresovaných aktérov

• 15. máj 2018: predstavenie „Návrhu národných priorít implementácie 
Agendy 2030“ Rade vlády SR pre Agendu 2030

• máj-jún 2018: MPK

• jún 2018: predloženie „Návrhu národných priorít implementácie 
Agendy 2030“ vláde SR

• júl 2018: prezentácia pokroku v implementácii Agendy 2030 a 
národných priorít na pôde OSN v New Yorku

• druhá polovica 2018 - 2019: rozpracovanie národných priorít do 
stratégie rozvoja SR s merateľnými cieľmi a indikátormi



Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 – pôvodný návrh 

Vypracoval Prognostický ústav SAV v konzultácii s analytickými jednotkami – vstup do diskusií 
participatívneho procesu



Priebeh participatívneho procesu – hlavné míľniky

1. zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov - 20. február 2018
▪ formulácia 6. témy
▪ Zakotvenie princípu partnerstva ako nevyhnutného pre každú prioritnú oblasť



Priebeh participatívneho procesu – hlavné míľniky

1. etapa stretnutí s aktérmi PP
marec 2018

7.3. Ekonomický rast                                               Nitra
8.3. Vzdelanie                                                           Banská Bystrica
9.3. Klíma                                                                  Zvolen
12.3. Zdravie +  Eliminácia chudoby                     Poprad

2. zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov - 27. marec 2018
▪ diskusia so zástupcami mladých k navrhnutým prioritám (IUVENTA)
▪ prezentácia výsledkov 1. etapy participatívneho procesu

2. etapa stretnutí s aktérmi PP    
Apríl 2018

4.4. Ekonomický rast                                               Bratislava
5.4. Zdravie                                                               Bratislava
6.4. Klíma                                                                  Bratislava
9.4. Právny štát                                                         Bratislava
10.4. Vzdelanie                                                         Bratislava
12.4. Eliminácia chudoby                                        Bratislava

3. zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov - 24. apríl 2018
▪ sumarizácia výsledkov participatívnych stretnutí a diskusií Komory
▪ finálna formulácia prioritných oblastí a hlavných výziev zohľadňujúca diskusie počas 

participatívnych stretnutí a zasadnutí Komory

Spoločné zasadnutie Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP – 3. máj 2018
▪ predstavenie výsledkov participatívneho procesu Vládnej komore Pracovnej skupiny



Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 ako výsledok 
participatívneho procesu 



Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 

Vzdelanie pre 
dôstojný život 

▪ Zvýšenie kvality vzdelávania a posilnenie spoločenského statusu učiteľa 
v kontexte medzinárodného porovnania, globálnych megatrendov a 
uplatňovania princípov znalostnej spoločnosti.

▪ Posilnenie princípov inkluzívnosti vo vzdelávacom systéme a zabezpečenie 
rovných príležitostí pre všetkých žiakov/študentov, bez ohľadu na ich 
sociálne pozadie, zdravotný stav alebo národnostnú/etnickú príslušnosť, 
s dôrazom na zvyšovanie príležitostí pre uplatňovanie pozitívnej sociálnej 
mobility.

▪ Vytváranie podmienok dostupnosti kvalitných pracovných príležitostí na 
otvorenom trhu práce pre všetky skupiny obyvateľov.

▪ Prekonanie štrukturálnych nerovností medzi ponukou pracovnej sily 
a dopytom trhu práce, zvýšenie pripravenosti pracovnej sily na aktuálne, 
ako aj budúce potreby trhu práce a zabezpečenie dostatočných príležitostí 
pre celoživotné vzdelávanie jednotlivca.

▪ Podpora takých spoločenských podmienok, v rámci ktorých fenomén 
označovaný ako „odliv mozgov“ nie je zásadný.



Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 

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

▪ Prechod na intenzívne zdroje ekonomického rozvoja - domáci výskum, vývoj 
a inovácie. Reštrukturalizácia hospodárstva smerom k vyššej pridanej hodnote 
a k udržateľnému využívaniu domácich zdrojov. Posilnenie ekonomickej 
sebestačnosti regiónov a rozvoj regiónov podporujúci napĺňanie potrieb ich 
obyvateľov.

▪ Smerovanie k environmentálne a sociálne udržateľnej výrobe a spotrebe, k 
obehovej ekonomike, za znižovania dotácií do problematických odvetví a 
internalizácie externých sociálnych a environmentálnych nákladov. 

▪ Budovanie  infraštruktúry udržateľnej energetiky a dopravy. Rozvoj nízko-
uhlíkového energetického hospodárstva postaveného na princípoch udržateľnej 
energetiky. Rozvoj nízko-emisného dopravného a logistického systému, 
posilňujúceho ekonomickú sebestačnosť regiónov.

▪ Adaptácia konkurencieschopného poľnohospodárstva a lesníctva na zmenu klímy,   
s minimalizáciou negatívnych dopadov na zdravie, životné prostredie a biodiverzitu.

▪ Zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti demografických zmien. Generovanie verejných 
príjmov na udržanie sociálnych služieb štátu pri starnutí populácie a na stimuláciu 
smerovania ekonomiky. 



Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 

Znižovanie 
chudoby a 
sociálna 
inklúzia 

▪ Zníženie sociálnych a ekonomických nerovností medzi 
jednotlivými skupinami obyvateľstva.

▪ Zvýšenie miery integrácie marginalizovanej rómskej populácie.

▪ Zlepšenie rovnosti príležitostí ľudí ohrozených chudobou a 
sociálnym vylúčením aj prostredníctvom zlepšovania kvality a 
dostupnosti verejných služieb a boja proti diskriminácii, 
vrátane inštitucionálnej.

▪ Posilnenie princípu solidarity pri prerozdeľovaní disponibilných 
zdrojov.

▪ Zabezpečenia práva na primerané bývanie pre ľudí ohrozených 
chudobou.



Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 

Udržateľné 
sídla, regióny 
a krajina 
v kontexte 
zmeny klímy 

▪ Inkluzívny a udržateľný sídelný a regionálny rozvoj prostredníctvom 
integrovaného participatívneho plánovania  územného a regionálneho 
rozvoja.

▪ Zabezpečenie prístupu k základným službám a zdrojom, vrátane cenovo 
dostupnej mobility, energie, pitnej vody a sanitácie pre všetkých, pri 
rešpektovaní environmentálnej udržateľnosti a zásady minimalizácie emisií.

▪ Adaptácia ľudských sídiel a krajiny na negatívne dôsledky zmeny klímy, 
s cieľom zvyšovania kvality života obyvateľov a zachovania stabilných 
a zdravých ekosystémov.

▪ Významné zníženie znečistenia a kontaminácie všetkých zložiek životného 
prostredia, pri zachovaní princípu znečisťovateľ platí.

▪ Ochrana prírody a krajinotvorba, zameraná na zabezpečenie zdravia 
a stability ekosystémov, schopnosti krajiny poskytovať potrebné 
ekosystémové služby a zastavenie poklesu biodiverzity.



Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 

Právny štát, 
demokracia 
a bezpečnosť 

▪ Zlepšenie vymožiteľnosti práva, prístupu k spravodlivosti pre všetkých a ochrany 
a podpory ľudských práv.

▪ Transparentný, profesionálny a efektívny výkon verejnej správy na všetkých 
úrovniach,  zameraný na dosahovanie výsledkov. Prijímanie rozhodnutí a tvorba 
politík na základe relevantných a dôveryhodných dát prístupných odbornej i laickej 
verejnosti a implementácia konceptu hodnoty za peniaze.

▪ Zabezpečenie účinného systému kontroly verejnej moci, vrátane transparentných 
a nezávislých kontrolných inštitúcií a orgánov ochrany práv a slobôd. Posilnenie 
mechanizmov a metód odhaľovania a potierania závažnej korupcie.

▪ Podpora občianskej spoločnosti, vzdelávania k demokratickému občianstvu 
a mechanizmov participácie na tvorbe, implementácii a kontrole verejných politík.

▪ Zabezpečenie prístupu verejnosti k objektívnym a pluralitným zdrojom informácií, 
posilnenie nezávislosti verejnoprávnych médií, kritického myslenia a mediálnej 
gramotnosti.

▪ Efektívna identifikácia a odolnosť voči hrozbám pre právny štát, demokraciu, 
vnútornú i vonkajšiu bezpečnosť.



Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 

Dobré zdravie ▪ Podpora zdravého životného štýlu a zodpovednosti za vlastné 
zdravie.

▪ Zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude pre 
celú populáciu dostupná geograficky, časovo i finančne.

▪ Identifikácia nerovností v zdravotnom stave obyvateľstva, 
odhalenie príčin a ich adresné riešenie.


