Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Akčný plán na roky 2018-2020:
Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Charakter predkladaného materiálu

☒
☐
☐

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Nejdea o transpozíciu.

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

Začiatok: 27. 3. 2018
Ukončenie:
Materiál je zahrnutý do plánu práce
vlády SR
November 2018

2. Definovanie problému
Slovenská republika v svojej stavebnej kultúre čelí v súčasnosti mnohým problémom. Medzi tie
najväčšie rozhodne môžeme zaradiť stratu homogenity historických štruktúr po svetových vojnách;
pretrhnutie kontinuity vlastníctva prevažnej väčšiny historických objektov pôvodnými vlastníkmi, a
tým spôsobenú stratu emocionálnej väzby k nim a zodpovednosti o zachovanie ich dobrého
stavebnotechnického stavu či typického ducha objektu; globalizáciou spôsobená bezvýrazová
architektúra bez väzby na lokálne špecifiká, strata zručností v tradičných stavebných remeslách a
rýchla developerská výstavba orientovaná na rýchly zisk.
3. Ciele a výsledný stav
Akčný plán operacionalizuje jednotlivé strategické oblasti tak, aby sa dali realizovať potrebné
opatrenia definované v Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022. Následne uvádza
implementačný a finančný plán, ktorý definuje termíny a zodpovednosti za realizáciu úloh. Cieľom je
úspešná realizácia stratégie ochrany pamiatkového fondu.
Výsledným stavom by malo byť zachovanie, záchrana, obnova a prezentácia hodnôt pamiatkového
fondu.
4. Dotknuté subjekty
Priamo dotknuté subjekty: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Pamiatkový úrad, Krajské
pamiatkové úrady, Ďalšie rezorty (MPaRV, MPSVaR, ÚPSVaR, MF), Štátny podnik Lesy
Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody
Nepriamo dotknuté subjekty: Cirkvi, VÚC, neziskový sektor, vlastníci kultúrnych pamiatok
5. Alternatívne riešenia
Vzhľadom na povahu predkladaného materiálu nelegislatívnej povahy, ktorý bude predstavovať
akčný plán na roky 2018-2020 pre Stratégiu ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 nemá
zmysel o alternatívnom postupe uvažovať. V predkladanom materiáli ide o vypracovanie
konkrétnych krokov, ktoré majú viesť k naplneniu strategických cieľov. Alternatívy boli však na
rezortnej úrovni diskutované v procese tvorby konkrétnych krokov akčného plánu.
6. Vykonávacie predpisy
☐ Áno
☒ Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Predkladaný materiál nie je transpozíciou práva EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
K preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu prirodzene dôjde v období po roku
2020, po uplynutí trvania akčného plánu na roky 2018-2020. Preskúmanie účinnosti sa bude robiť na
základe naplnenia konkrétnych krokov predkladaného akčného plánu pri tvorbe akčného plánu na
roky 2020-2022.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☐
☐
☒
☒
☐
☒
☐

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☒

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

☒

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu
zuzana.ondrejkova@culture.gov.sk
12. Zdroje
Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022
Akčný plán na roky 2018-2020
Implementačný a finančný plán – AP k SOPF
Reformný zámer pamiatkového úradu SR (oblasť: Pamiatkový informačný systém).
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného
pripomienkového konania

