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bod č. 13 

  Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Vyhodnotenie implementácie a aktualizácia Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 

1. Postoj APZD k návrhu 

APZD berie predložený materiál na vedomie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

Predložený materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, bol predložený 

na online rokovanie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, v ktorej 

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy nemá zastúpenie. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy 

považuje za nevyhnutné pre nasledujúce dve štvorročné obdobia pripraviť ďalšie akčné plány 

a zároveň je potrebné začať s napĺňaním priorít digitalizácie, ktoré sú zadefinované v Pláne obnovy 

a odolnosti Slovenskej republiky a v pripravovanej Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu Slovenskej republiky 2021 — 2027. 

3. Stručný popis cieľa a obsahu materiálu 

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 je rámcovou nadrezortnou vládnou stratégiou, 

ktorá definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej 

transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych 

megatrendov digitálnej doby. Účelom stratégie nie je nastavovať konkrétne opatrenia, ale definovať 

víziu, z ktorej budú konkrétne opatrenia vychádzať. Z vízie digitálnej transformácie Slovenska vyplýva, 

že úspech digitálnej transformácie Slovenska je v nájdení rovnováhy na uspokojenie potrieb a priorít 

v piatich oblastiach, ktoré majú prejsť zásadnou digitálnou transformáciou:  

• Hospodárstvo,  

• Spoločnosť a vzdelávanie,  

• Verejná správa,  

• Rozvoj územia,  

• Veda, výskum a inovácie. 
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Z hľadiska krátkodobého horizontu boli v stratégii stanovené nasledovné prioritné oblasti:  

• Digitálna transformácia škôl a vzdelávania pre jeho skvalitnenie, zlepšenie predpokladov 

zamestnanosti a získanie kompetencií potrebných pre digitálnu dobu, 

• Vytvorenie základov pre moderné dátové a digitálne hospodárstvo a pre digitálnu 

transformáciu širšej ekonomiky, 

• Zlepšenie schopností verejnej správy využívať údaje a inovácie v prospech občanov.  

Z hľadiska dlhodobého časového horizontu sú v stratégii uvedené ďalšie oblasti, ktoré nadväzujú 

na krátkodobé prioritné oblasti:  

• Inovačné digitálne a dátové hospodárstvo  

• Vzdelaná, zdravá a bezpečná spoločnosť  

• Moderná a efektívna verejná správa  

• Inteligentný rozvoj územia   

• Kvalitná veda, výskum a inovácie svetovej úrovne 

Materiál s názvom „Vyhodnotenie implementácie a aktualizácia Stratégie digitálnej transformácie 

Slovenska 2030“ predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR podpredsedníčka vlády 

a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako informatívny materiál na základe 

úlohy B.2. z uznesenia vlády SR č. 206 zo 7. mája 2019 a zároveň v nadväznosti na plnenie úlohy B.1. 

z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021. 

Cieľom materiálu je zosumarizovať stručný odpočet napĺňania vízie definovanej v Stratégii digitálnej 

transformácie Slovenska 2030.  

V predkladanom materiáli sa konštatuje, že víziu definovanú v Stratégii digitálnej transformácii 

Slovenska 2030 sa darí napĺňať predovšetkým prostredníctvom opatrení definovaných v akčnom 

pláne, v tejto fáze nie je potrebné stratégiu aktualizovať, ale prioritou bude pokračovať v nastavenej 

línii implementácie jednotlivých opatrení. 
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