Dôvodová správa
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR) bola schválená vládou SR v máji
2014. Bola vypracovaná v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016,
s cieľom zohľadnenia tvorby komplexnej vládnej politiky podpory regionálneho rozvoja,
reflektovania na nové programové obdobie na roky 2014 až 2020 a zosúladenia priorít
národnej stratégie s obsahovým zameraním dokumentu Európskej únie Stratégia Európa
2020.
Vízie a ciele národnej stratégie sa vzťahujú na obdobie do roku 2030. Ťažiskom
dokumentu sú rozvojové priority štátu pre programové obdobie 2014-2020, ktoré majú viesť
k splneniu vytýčených významných národných cieľov.
Aktualizácia národnej stratégie bola vypracovaná v spolupráci so sociálnoekonomickými partnermi, hlavne vyššími územnými celkami a regionálnymi rozvojovými
agentúrami, ale aj pripomienkovaná v rámci Pracovnej skupiny pre prípravu novelizácie
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a aktualizáciu národnej stratégie.
Dôvodom aktualizácie národnej stratégie bolo zosúladenie a prepojenie priorít národnej
stratégie s prioritami stratégie Európskej únie v oblasti regionálnej politiky, hospodárska a
finančná kríza, ale aj nové programové obdobie 2014–2020. Ďalším dôvodom je, že
predpokladané scenáre vývoja ekonomiky sa po kolapse finančných trhov a včase
ekonomickej krízy ukázali ako nereálne.
Aktualizácia národnej stratégie pozostáva z desiatich kapitol. Prvá kapitola analyzuje
regionálny vývoj z hľadiska vybraných odvetví hospodárstva. Druhá kapitola určuje hlavné
rozvojové faktory a determinanty konkurencieschopnosti. Tretia kapitola definuje hlavný
strategický cieľ do roku 2020/2030. Podpora prioritných oblastí je predmetom štvrtej kapitoly.
Nasledujúca piata kapitola bola spracovaná v spolupráci s vyššími územnými celkami a definuje
strategické ciele regiónov na najbližšie roky v súlade s prioritami stratégie Európa 2020. Šiesta
kapitola prognózuje vývoj na najbližšie roky. Nasledujúce kapitoly určujú systém monitorovania a
hodnotenia regionálneho rozvoja pomocou merateľných ukazovateľov na niekoľkých úrovniach,
finančné zabezpečenie, ako aj vecný a časový harmonogram realizácie aktualizovanej národnej
stratégie.
V materiáli ďalej uvádzame podrobnejší obsah časti piatej kapitoly týkajúci sa definície
strategických cieľov KSK prijatých v aktualizovanej národnej stratégii.
Je treba však zdôrazniť, že pre zabezpečenie úspechu národnej stratégie je kľúčové
zriadenie Metodického inštitútu (kapitola 7.1). Je treba si uvedomiť, že regionálny rozvoj je
prierezová problematika vyžadujúca koordinovaný postup všetkých subjektov. Takýto vysoko
štruktúrovaný problém nemôže byť riešený len teoreticky, na akademickej pôde, resp.
nejakými potulujúcimi sa expertmi OECD, ktorí radi rozdávajú rady, keď nemusia niesť
priamu zodpovednosť za neúspech svojich odporúčaní. Rovnako vidíme, že intuitívny prístup
k problematikám regionálneho rozvoja zo strany odborných pracovníkov jednotlivých
ministerstiev neprináša očakávané výsledky. V súčasnosti na Slovensku neexistuje
inštitucionálna platforma, kde by mohli byť konfrontované teórie regionálneho rozvoja
s praxou v regionálnom rozvoji. Navrhovaný Metodický inštitút, by možno mohol
v budúcnosti zohrať kľúčovú úlohu pri riešení tohto nedostatku.
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