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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Materiál na rokovanie HSR SR 
Dňa 27. septembra 2021    
  

         č. 14) 
 
 

Stanovisko k Informácii o plnení opatrení Akčného plánu digitálnej transformácie  
Slovenska na roky 2019 – 2022 

 
 
Všeobecne k návrhu: 
 

Informatívny materiál Informácia o plnení opatrení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 
2019 – 2022 (ďalej ako „Akčný plán“) predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR 
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na základe úlohy B.4. z 
uznesenia vlády SR č. 337 z 3. júla 2019. Vypracovaniu tohto materiálu predchádzalo plnenie úlohy B.3. 
uznesenia vlády SR č. 337 z 3. júla 2019, na základe ktorého príslušné rezorty predložili podpredsedníčke vlády 
a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informáciu o plnení jednotlivých opatrení. Táto 
informácia obsahuje podrobný odpočet plnenia konkrétnych opatrení s termínom realizácie do 30. júna 2021. 
Predložený materiál zároveň predstavuje plnenie úlohy z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021, ktorým bol 
schválený Plán práce vlády SR na rok 2021. Z Plánu práce vlády SR na rok 2021 materiálu vyplýva pre 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky úloha vypracovať a najneskôr v 
mesiaci september predložiť na rokovanie vlády SR materiál „Realizácia Stratégie digitálnej transformácie 
Slovenska 2030 – podpora digitalizácie širšej ekonomiky a rastu digitálnej ekonomiky“. 
 
Táto informácia obsahuje podrobný odpočet plnenia konkrétnych opatrení s termínom do 30. júna 2021. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný 
digitálny trh, ktoré sa uskutočnilo online formou v termíne 14.9.2021. 
 
Z celkovo 30 odpočtovaných opatrení sú všetky v priebežnej realizácii, alebo úplne splnené. Zhoršená 
epidemiologická situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 spôsobila posun v plnení viacerých opatrení, 
avšak ich celková realizácia nebola ohrozená. Priebežne sa o plnení opatrení diskutuje na medzirezortnej 
pracovnej skupine pre digitálnu transformáciu SR. 
 
Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu, že sa na materiál vzťahuje 
výnimka z predkladania materiálov na pripomienkové konanie – čl. 10 ods. 6 písm. a) Smernice na prípravu a 
predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, vzhľadom na to, že ide o informatívny materiál. 
 
 
 
 

Stanovisko AZZZ SR : 
AZZZ SR nemá k predloženému materiálu pripomienky.  
 
Záver : 
AZZZ SR berie predložený materiál na vedomie.  
 


