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Vážená pani podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu, 

Vážený pán podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky, 

 

v stredu 17. júna 2020 sme sa z médií dozvedeli o tom, že podpredseda vlády a 

minister hospodárstva plánuje navrhnúť vytvorenie postu splnomocnenca vlády pre 

transformáciu Hornej Nitry. Takúto formu informovania o zámeroch v téme, ktorá má pre 

náš región zásadný význam, nepovažujeme za úplne vhodnú. To aj preto, lebo táto 

informácia, žiaľ, nekorešponduje s informáciami, ktoré nám boli doteraz prezentované ako 

rámcové zámery, vo vzťahu k riešeniu inštitucionálneho zabezpečenia transformácie, 

napríklad na stretnutí primátorky mesta Prievidza s podpredsedníčkou vlády pre investície 

a informatizáciu, pani Remišovou, ktoré sa konalo dňa 16. júna 2020 na Úrade vlády, teda 

len deň pred mediálnym vyjadrením podpredsedu vlády a ministra hospodárstva, pána 

Sulíka. Návrh inštitucionálneho zabezpečenia transformácie mal byť podľa uznesenia Vlády 

SR č. 336/2019 k Akčnému plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra pripravený 

do konca júna tohto roka, pričom nositeľom tejto úlohy je podpredsedníčka vlády pre 

investície a informatizáciu. 

  

Projekt transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra je pre doterajšiu vysokú mieru 

otvorenosti a participácie všetkých relevantných zúčastnených a verejnosti vnímaný ako 

dobrý príklad praxe aj na úrovni Európskej únie. Na medzinárodných podujatiach, kde 

približujeme proces príprav štrukturálnych zmien na Slovensku, sú s veľkým uznaním 

vnímané naše skúsenosti, v ktorých vyzdvihujeme dodržiavanie partnerského princípu pri 

tvorbe stratégie a prijímanie návrhov na základe iniciatív zdola, tzv. bottom-up princípu.  

 

Aby sme na túto dobrú prax nadviazali, zdvorilo Vás žiadame, aby boli ďalšie návrhy 

týkajúce sa inštitucionálneho zabezpečenia transformácie Hornej Nitry prezentované 

verejnosti až potom, ako bude návrh tejto problematiky prediskutovaný so zástupcami miest 

a obcí, pracovnou skupinou, ktorá je na implementáciu akčného plánu zriadená Úradom 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a s tými, ktorí sa v regióne tejto téme 



dlhodobo venujú. Len tak bude možné jasne pomenovať silné a slabé stránky návrhu, ktorý 

bude predložený. Sme presvedčení o tom, že aj naše poznatky zo zasadnutí pracovných 

skupín Platformy pre uhoľné regióny v procese premeny, ktoré boli venované okrem iných 

tém aj riadeniu spravodlivej transformácie v iných regiónoch, môžu byť veľkým prínosom 

pre diskusiu o výhodách a nevýhodách navrhnutého modelu inštitucionálneho 

zabezpečenia.  
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