Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na V. volebné obdobie
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

I. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

1.

Návrh zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest

2.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo
spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa MDVaRR SR Transpozícia smernice Komisie 2010/22/EÚ.
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na
obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám
poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných
kolesových traktorov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa MDVaRR SR Transpozícia smernice Komisie 2010/22/EÚ.
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
330/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné
konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované
na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych
kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa MDVaRR SR Transpozícia smernice Komisie 2010/22/EÚ.
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
404/2005 Z. z. o technických požiadavkách na montáž,
umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov
poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných
kolesových traktorov

3.

4.

5.

17.12.2010

MDVaRR SR Podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
MDVaRR SR Transpozícia smernice Komisie č. 2010/26/EÚ z 31.
marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES.
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6.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné
konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované
pred sedadlom vodiča úzkorozchodných
poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných
kolesových traktorov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a
pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon
poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a
lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných
vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a
samostatných technických jednotiek
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
288/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systémy
zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových
vozidiel a ich prípojných vozidiel
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o
vyšetrovaní námorných nehôd a námorných
mimoriadnych udalostí
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

7.

8.

9.

10.

11.

17.12.2010

ÚOŠS

I. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Transpozícia smernice Komisie 2010/22/EÚ.

MDVaRR SR Transpozícia smernice Komisie 2010/22/EÚ.

MDVaRR SR Transpozícia smernice Komisie 2010/22/EÚ.

MDVaRR SR Transpozícia smernice Komisie č. 2010/19/EÚ.

MDVaRR SR Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/18/EÚ.
MF SR

Harmonizácia s právom EÚ.
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12.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

13.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov

14.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
561/2007 Z. z. o investičnej pomoci

17.12.2010

ÚOŠS

I. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MF SR, NBS Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a
vykonávaní činností a dohľade nad obozretným
podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou
sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a
zrušuje smernica 200/46/ES.
MH SR
Transpozícia smerníc EP a Rady 2009/72/ES a
2009/73/ES o pravidlách trhu s elektrinou a plynom.
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 2.2
Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky; časť
Energetika - Vláda SR upraví pravidlá trhu s energiami s
cieľom pokračovať v liberalizácii energetického trhu,
zvýšiť konkurenciu v energetike, posilniť ochranu
spotrebiteľa a zvýšiť úroveň kvality služieb. Odbornou a
profesionálnou reguláciou monopolných odvetví
energetiky, najmä v prenose a distribúcii, budú prijaté
pravidlá zamerané na zvýšenie a zlepšenie ochrany
spotrebiteľov a na zabránenie zneužívaniu dominantného
postavenia.
MH SR
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 2.2
Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky; časť
Investície a regionálny rozvoj - Vláda SR prehodnotí
doterajší a vytvorí funkčný model na podporu prílevu
priamych zahraničných investícií vrátane efektívneho
fungovania podporných inštitúcií. Vláda SR sprehľadní
pravidlá pre poskytovanie investičnej pomoci tak, aby
podporovala vytváranie pracovných miest v oblastiach s
vysokou nezamestnanosťou, zvyšovanie pridanej hodnoty
v priemysle a transfer najnovších poznatkov do praxe. Pri
návrhoch pravidiel pre poskytovanie investičnej pomoci
uplatní aj osvedčené skúsenosti získané pred rokom 2006,
keď bol dosiahnutý najefektívnejší rast investícií.
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15.

Návrh zákona o bezpečnosti výrobkov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

16.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

17.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

17.12.2010

ÚOŠS

I. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MH SR

Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 2.2
Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky; časť
Obchod, služby a zahraničných obchod - Vláda SR bude
presadzovať a realizovať efektívnu politiku všeobecnej
bezpečnosti výrobkov a služieb. Na tento ciel bude
vytvárať spravodlivý, komplexný a dobre štruktúrovaný
legislatívny rámec pre rovnovážne postavenie
predávajúceho i spotrebiteľa pri zachovaní vysokej
úrovne ochrany spotrebiteľa.
MPSVaR SR Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú
minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči
zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín,
ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských
štátov.
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona bude úprava vzniku a zániku
účasti na starobnom dôchodkovom sporení, odstránenie
deformácií v právnej úprave dôchodkových fondov obmedzenia a rozloženia rizika, umiestňovanie investícií,
úprava odplaty správcovským spoločnostiam,
porovnávanie výkonnosti dôchodkových fondov a účasť
sporiteľov v jednotlivých fondoch.
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18.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

19.

Návrh zákona o Obchodnom vestníku

20.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

21.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001
Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení
neskorších predpisov

17.12.2010

ÚOŠS

I. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MPSVaR SR Návrh zákona je v súlade so záväzkom vlády SR zvýšiť
mieru integrácie a inklúzie ľudí so zdravotným
postihnutím. Cieľom návrhu zákona je najmä úprava
priaznivejších podmienok poskytovania peňažného
príspevku na osobnú asistenciu. Súčasťou návrhu bude aj
riešenie záväzku vlády presadzovať zmeny v
sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnej kuratele s
cieľom zlepšiť podmienky detí, ktoré žijú bez rodičovskej
starostlivosti a zvýšiť vekovú hranicu detí, ktoré musia
byť umiestnené výlučne v rodinnom prostredí na šesť
rokov.
MS SR
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
SR urýchli zavádzanie služieb eGovernmentu. Verejnú
občiansku kontrolu považuje vláda za efektívny nástroj
kontroly demokratických inštitúcií. Vláda má preto
záujem vytvárať predpoklady pre účasť občanov na
správe vecí verejných, vrátane legislatívneho procesu a to
najmä rozširovaním prístupu k informáciám a vytváraním
priestoru pre rozvoj tretieho sektora.
Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady
MS SR
2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných
údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej
spolupráce v trestných veciach (Ú.v. ES, L 350,
30.12.2008).
MS SR
Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady
2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných
údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej
spolupráce v trestných veciach (Ú.v. ES, L 350,
30.12.2008).
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Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými
bolo vyslovené prepadnutie majetku alebo jeho časti,
alebo veci alebo zhabanie veci
Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone
rozhodnutí ukladajúcich peňažné sankcie

24.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v
Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

25.

Legislatívny zámer zákona o verejnom obstarávaní

26.

Návrh zákona o pobyte cudzincov

27.

Návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do
geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

28.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného
priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17.12.2010

ÚOŠS

I. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MS SR, GP
SR

Transpozícia rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV zo
6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného
uznávania na príkazy na konfiškáciu.
MS SR, GP Transpozícia rámcového rozhodnutia 2005/214/SVV z
SR
24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného
uznávania na peňažné sankcie.
MS SR, GP Transpozícia rozhodnutia Rady 2009/426/SVV zo 16.
SR
decembra 2008 o posilnení Eurojustu a o zmene a
doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, ktorým sa
zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným
trestným činom.
MS SR, ÚVO Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda SR
presadí zásadnú reformu verejného obstarávania.
MV SR
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Skvalitňovať mechanizmy riadenia migrácie
a integrácie cudzincov s dôrazom na zosúladenie a
harmonizáciu jednotlivých postupov a politík v týchto
oblastiach s vývojom a trendmi v rámci členských štátov
Európskej únie.
Transpozícia smernice EP a Rady 2009/31/ES o
MŽP SR
geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a
doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smernice EP a
Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES,
2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006.
MŽP SR
Rozhodnutie 2009/335/ES z 20. apríla 2009 o
technických požiadavkách na zriadenie finančnej
zábezpeky v súlade so smernicou EP a Rady 2006/21/ES.
Rozhodnutie 2009/337/ES z 20.apríla 2009.
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ÚOŠS

29.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín

PPVLPNM

30.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde v znení zákona č.
168/2008 Z.z.
Návrh zákona o prepravovateľných tlakových
zariadeniach.

PPVLPNM

31.

32.

Návrh zákona o energetickom štítkovaní

33.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov

34.

17.12.2010

I. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.1. Ochrana a
podpora ľudských práv - Vláda SR naplní princíp
efektívnej rovnosti všetkých občanov SR aj novelizáciou
zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
Zapracovanie požiadaviek aplikačnej praxe.

ÚNMS SR, Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
MDVaRR SR 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných
tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady
76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a
1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010).
ÚNMS SR, Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a rady
MH SR
2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a
iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na
štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153, 18. 6. 2010)
ÚOOÚ SR Zosúladenie zákona s požiadavkami Lisabonskej zmluvy.

ÚOOÚ SR

Doplňujúce zosúladenie zákona s legislatívou EÚ.
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ÚOŠS

Dôvod predloženia
Zapracovanie úprav vyvolaných prijatím daňového
poriadku v súvisiacich právnych predpisoch. Podnetom
návrhu je prijatie daňového poriadku, ktorý má vplyv na
súvisiace právne predpisy a nie naopak. Je však možné, že
novela daňového poriadku bude súčasťou tohto návrhu,
keďže je potrebné reagovať na aktuálne problémy správy
daní a vzhľadom na dlhú legisvakančnú dobu daňového
poriadku je potrebné vykonať zmeny ešte pred
nadobudnutím jeho platnosti. Predloženie návrhu zákona
vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR časť 2.1.
HOSPODÁRSKA POLITIKA - Dane a odvody, v ktorom
sa vláda SR zaviazala vytvoriť informatizovanú daňovú
správu postavenú na elektronickej komunikácii, čím zníži
administratívu daňovníkov a výrazne zjednoduší plnenie
ich povinností.
Harmonizácia s právom EÚ.

1.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

MF SR

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní
niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

MF SR

3.
4.

5.

17.12.2010

II. štvrťrok 2011

MF SR
MF SR

MF SR

Optimalizácia rozsahu a kompetenčného usporiadania
cenovej politiky štátu.
Zvýšenie transparentnosti verejných prostriedkov,
rozšírenie regulačného rámca pri realizácii PPP projektov
na území SR, zapracovanie poznatkov z aplikačnej praxe.
Sprísnenie pravidiel pre hospodárenie obcí a vyšších
územných celkov a regulácie zadlžovania samospráv.
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P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

Dôvod predloženia

6.

Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 264/2008 Z. z.
o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

MF SR

7.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom

MH SR

8.

Návrh zákona o výbušninách, munícii a pyrotechnických
výrobkoch
Návrh zákona o Slovenskej informačnej službe,
Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej
spravodajskej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o spravodajských službách)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti

MH SR

Zrušenie formy platenia poplatkov v kolkových
známkach, úloha vyplýva z Programového vyhlásenia
vlády - časť 2.1. HOSPODÁRSKA POLITIKA - Dane a
odvody, v ktorom sa vláda SR zaviazala zrušiť kolky a
zaviesť povinnosť každého úradu, aby prijímal menšie
platby aj v hotovosti a vyššie sumy platobnými kartami
alebo formou bankového prevodu.
Transpozícia smernice EP a Rady 2009/43/ES.
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 4.2 Vnútorný
poriadok a bezpečnosť - Vláda SR posilní opatrenia v boji
proti terorizmu s dôrazom na plnenie záväzkov SR
prijatých na úrovni orgánov Európskej únie. Prijme ďalšie
nevyhnutné právne nástroje a prostriedky na elimináciu
hrozieb spočívajúcich v legalizácii príjmov z trestnej
činnosti a vo financovaní terorizmu. Bude pokračovať v
preberaní základných medzinárodných štandardov do
právneho poriadku SR v oblasti boja proti praniu
špinavých peňazí, financovania terorizmu a členov
teroristických skupín, ako aj iného napomáhania ich
nezákonnej činnosti.
Riešenie problematiky právnej úpravy pre muníciu a
pyrotechnické výrobky.
Platná právna úprava nevyhovuje potrebám zabezpečenia
efektívnej a účinnej obrany a ochrany bezpečnosti najmä z
hľadiska jej spravodajského aspektu.

9.

10.

17.12.2010

MO SR

MPaRV SR

Implementácia nariadenia EP a Rady (ES) č. 1107/2009.
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P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

Dôvod predloženia

11.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 194/1998 Z. z.
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov

MPaRV SR

Úprava odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy a
pestovanie rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej
pôde. Vláda SR zruší poplatok za vyňatie pôdy z pôdneho
fondu.

MPaRV SR

Sprehľadnenie vzťahov medzi poľnohospodármi,
chovateľmi a poskytovateľmi plemenárskych služieb.
Vláda SR si uvedomuje, že 86 % územia Slovenska je
vidieckeho charakteru, preto bude klásť veľký dôraz na
vidiecku a regionálnu politiku v snahe udržať osídlenie a
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov vo vidieckych
regiónoch. Riešenia vlády SR budú vychádzať zo
spoločného a vzájomného pôsobenia viacerých faktorov
tak, aby účinne využili produkčnú schopnosť vidieka s
ohľadom na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností,
rozvoj regiónov a rozvoj agroturistiky. Pri rozvoji vidieka
a regiónov vláda SR bude klásť dôraz na zníženie
regionálnych rozdielov. Vláda SR vytvorí podmienky na
rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby tak, aby sa plne
využil ich ekonomický potenciál. Primeranú pozornosť
bude venovať aj oblastiam, ako sú včelárstvo, rybné
hospodárstvo, poľovníctvo. V oblasti poľnohospodárskej
a potravinárskej výroby bude vláda SR podporovať
maximálnu mieru finalizácie výroby, a tým aj tvorbu
vyššej pridanej hodnoty. Bude sa zasadzovať za podporu
a rozvoj ekologického poľnohospodárstva.

12.

17.12.2010
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13.

Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách

MPaRV SR

14.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v
materských školách, pre žiakov na základných školách a
pre žiakov na stredných školách
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o
poskytovaní podpôr v pôdohospodárstve (formou štátnej
pomoci)

MPaRV SR

Transformácia Potravinového kódexu SR na nariadenia
vlády SR v harmonizovanej oblasti

MPaRV SR

15.

16.

17.12.2010

MPaRV SR

II. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia
Úprava vyplýva zo skúseností s existenciou a činnosťou
pozemkových spoločenstiev a ich orgánov, podkladov a
návrhov zástupcov neštátnych vlastníkov lesov a
porušovania zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách. Vláda SR bude riešiť usporiadanie
vlastníctva pozemkov a lesov známych i neznámych
vlastníkov, a to aj lesov s najvyšším stupňom ochrany.
Vláda SR zefektívni evidenciu vlastníckych vzťahov
(jeden vlastník, jeden kataster, jeden list vlastníctva).
Vláda SR urýchli dokončenie Registra obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP) a procesu pozemkových
úprav (scelenie pozemkov, ako aj ich priestorové a
funkčné usporiadanie), v rámci ktorých sa zameria na
protipovodňové opatrenia, ako aj na opatrenia smerujúce
k stabilite územia.
Rozšírenie druhov mliečnych výrobkov na podporu ich
spotreby.

Vláda SR obnoví verejne kontrolovateľný a transparentný
systém poskytovania podpôr na základe prísnej kontroly
efektivity vynaložených zdrojov na základe jasných
kritérií. Vytvorí rovnocenné podmienky pre všetky formy
podnikania. Vláda SR obnoví verejne kontrolovateľný a
transparentný systém poskytovania podpôr na základe
prísnej kontroly efektivity vynaložených zdrojov na
základe jasných kritérií. Vytvorí rovnocenné podmienky
pre všetky formy podnikania.
Harmonizácia s právom EÚ.
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17.

18.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku
niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení
niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov

19.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších
predpisov

17.12.2010

ÚOŠS

II. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MPSVaR SR Ustanovenie pásmových rozpätí dôchodkových dávok pre
poskytnutie vianočného príspevku.

MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona bude prijatie opatrení súvisiacich
so zavedením jednotného výberu daní, ciel a odvodov.
Obsahom návrhu zákona bude revízia sadzieb poistného,
zreálnenie ich nastavenia, zavedenie tzv. super hrubej
mzdy, prehodnotenie systému valorizácie dôchodkov,
odstránenie disproporcií pri určovaní sumy starobných
dôchodkov a invalidných dôchodkov a zavedenie
minimálneho dôchodku.
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona bude zavedenie pružnejších
pracovných vzťahov a motivovanie zamestnávateľov k
podpore pracovnej klímy zameranej na zosúlaďovanie
pracovných a rodičovských povinností. S cieľom
znižovania neprimeraných nákladov zamestnávateľov sa
zruší súbeh výpovednej doby a odstupného a rozšíri
možnosť uzatvárania vzájomných dohôd medzi
zamestnávateľmi a zamestnancami na riešenie
operatívnych zmien pracovných podmienok. V návrhu
zákona bude riešený aj zámer z Programového vyhlásenia
vlády SR na zjednotenie podmienok výkonu zamestnania
profesionálnych rodičov v detských domovoch.
MPSVaR SR Úprava kritérií na určenie sumy minimálnej mzdy a
úprava valorizačného mechanizmu určovania sumy
mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny
rok.
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21.

22.

23.

24.

Názov úlohy

ÚOŠS

II. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z. a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

MPSVaR SR Cieľom návrhu bude racionalizácia a úspora verejných
financií a zapracovanie poznatkov z aplikačnej praxe.
Zavedenie pružnejších pracovných vzťahov prispeje k
budovaniu stabilnej a občanom dobre slúžiacej verejnej
správy.
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
vyhlásením vlády SR, zmeniť systém financovania
doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní
poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby boli
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
zrovnoprávnené všetky právne formy poskytovateľov a
zaviesť právo klientov na výber poskytovateľa sociálnej
služby a zapracovať poznatky z aplikačnej praxe.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je uľahčenie podnikania, zníženie
administratívnej náročnosti vo všetkých jeho fázach a
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
spružnenie podmienok na výkon pracovnej zdravotnej
neskorších predpisov
služby.
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je odstránenie neúmerných sankcií
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
štátnych orgánov voči malým a stredným podnikom pri
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
neplnení povinností. Pri menej závažných nedostatkoch,
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
najmä u malých podnikateľov uplatňovať prevenciu pred
znení neskorších predpisov
represiou.

17.12.2010
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P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

Dôvod predloženia

25.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

MS SR

Legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe
– elektronické doručovanie, doručovanie ako také.
Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
zjednoduší prístup k súdu rozšírením možnosti
používania formulárov. Vláda navrhne novú zákonnú
úpravu doručovania súdnych písomnosti inšpirovanú
českým modelom. Vláda bude preto tiež podporovať
elektronizáciu súdnictva, ktorá umožní, aby účastníci
konania mohli so súdom komunikovať elektronicky.
Vyhodnotenie aplikácie Aahurského dohovoru v SR.
Vláda presadí opatrenia na zabránenie zneužívania žalôb
na ochranu osobnosti verejnými činiteľmi. Zohľadnenie
poznatkov a požiadaviek aplikačnej prace.

17.12.2010
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ÚOŠS

Dôvod predloženia

26.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v
materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č.
586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

MS SR

27.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MS SR

Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o
právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone
rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej
povinnosti, resp. články týkajúce sa poskytovania
bezplatnej právnej pomoci (čl. 46 ods. 1. Dožiadaný
členský štát poskytne bezplatnú právnu pomoc ohľadne
všetkých žiadostí oprávneného podľa článku 56 týkajúci
sa vyživovacej povinnosti, ktorá vyplýva zo vzťahu medzi
rodičom a dieťaťom, voči osobe mladšej ako 21 rokov) sa
budú uplatňovať od 18. júna 2011. Realizácia
programového vyhlásenia vlády SR - Vláda uskutoční
rekonštrukciu Centra právnej pomoci s cieľom zvýšiť
jeho dostupnosť, odbornosť a rozsah služieb pre
nemajetných. Vláda bude presadzovať posilnenie úlohy
prevencie Centra právnej pomoci pred eskaláciou
právnych problémov u nemajetných a pri zvyšovaní
právneho vedomia všeobecne v spoločnosti ako nástroja
na ochranu práv pre každého. Vláda SR sa zasadí za
účinné a pružnejšie fungovanie Centra právnej pomoci.
Zapracovať záväzky vyplývajúce z existujúcich
dvojstranných a mnohostranných dohovorov (nielen
smernice Rady 2003/8/ES z 27. 1. 2003 o zlepšení
prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch
ustanovením minimálnych spoločných pravidiel
týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch) a
riešiť pristúpenie SR k Európskemu dohovoru o zasielaní
žiadostí o právnu pomoc z 27. 1. 1977.
Odstránenie problémov aplikačnej praxe a vytvorenie
podmienok pre efektívne fungovanie podnikateľského
prostredia v Slovenskej republike.

17.12.2010
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Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov

17.12.2010

II. štvrťrok 2011

ÚOŠS

Dôvod predloženia

MS SR

Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda SR
si je vedomá toho, že otvorený prístup verejných inštitúcií
k občanom je dôležitou súčasťou vytvárania priestoru pre
nastolenie dôvery občanov v štát a jeho inštitúcie. Vláda
SR bude preto presadzovať maximálnu transparentnosť
činnosti verejných orgánov a inštitúcií, aby princíp „čo
nie je tajné, je verejné“, s ktorým bol v roku 2001
prijímaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám, bol
reálne napĺňaný. Zohľadnenie poznatkov z aplikačnej
praxe, ako aj pripomienok najmä tretieho sektora
uplatnených pri poslednej novele infozákona
(zverejňovanie zmlúv). Vláda SR presadí rozšírenie
platnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám na
všetky subjekty, ktoré sú reálne súčasťou verejného
sektora. Na účely správnej transpozície smernice
2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17.
novembra 2003 o opakovanom použití informácií
verejného sektora (PSI smernica) navrhnúť úpravu
vymedzenia povinných osôb v zmysle § 2 zákona č.
211/2000 Z. z. v súlade s čl. 2 ods. 1 PSI smernice,
výslovne zakázať poskytovanie výhradných práv
(výhradné dohody) na opakované použitie informácií
verejného sektora v súlade s čl. 11 PSI smernice, ako aj
eventuálne upraviť ďalšie ustanovenia uvedeného zákona
v súlade s PSI smernicou.
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29.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov

17.12.2010

ÚOŠS

II. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MS SR, MV Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - V
SR, GP SR oblasti trestného konania vláda navrhne také zmeny, aby
sa zabránilo obštrukciám obžalovaných a súčasne rozšíri
oprávnenia ministra spravodlivosti podávať dovolanie v
trestných veciach aj o skutkové otázky. Vláda SR je pevne
rozhodnutá viesť razantnejšie zásahy a tvrdšie postihovať
organizovaný zločin. Prijme systém ochrany
oznamovateľov závažnej kriminality a zefektívni inštitút
spolupracujúceho obvineného. Úpravou trestnoprávnych
predpisov zlepší využívanie operatívno-pátracej činnosti a
informačno-technických prostriedkov. S cieľom účinne
postihovať závažnú organizovanú kriminalitu vláda otvorí
odbornú diskusiu k zavedeniu obligatórneho trestu
prepadnutia majetku pri takejto závažnej kriminalite.
Vláda bude presadzovať zákonnú právnu úpravu účinnej
trestnej zodpovednosti právnických osôb. Transpozícia
rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV z 30.
novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone
právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní.
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30.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov

17.12.2010

ÚOŠS

II. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MS SR, MV Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - V
SR, GP SR oblasti trestného konania vláda navrhne také zmeny, aby
sa zabránilo obštrukciám obžalovaných a súčasne rozšíri
oprávnenia ministra spravodlivosti podávať dovolanie v
trestných veciach aj o skutkové otázky. Vláda SR je pevne
rozhodnutá viesť razantnejšie zásahy a tvrdšie postihovať
organizovaný zločin. Prijme systém ochrany
oznamovateľov závažnej kriminality a zefektívni inštitút
spolupracujúceho obvineného. Úpravou trestnoprávnych
predpisov zlepší využívanie operatívno-pátracej činnosti a
informačno-technických prostriedkov. S cieľom účinne
postihovať závažnú organizovanú kriminalitu vláda otvorí
odbornú diskusiu k zavedeniu obligatórneho trestu
prepadnutia majetku pri takejto závažnej kriminalite.
Vláda bude presadzovať zákonnú právnu úpravu účinnej
trestnej zodpovednosti právnických osôb. Transpozícia
rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV z 30.
novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone
právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní.
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Názov úlohy
Návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

17.12.2010

ÚOŠS

II. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MS SR, ÚVO Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda SR
presadí zásadnú reformu verejného obstarávania. Vláda
SR bude presadzovať používanie súťažných metód
verejného obstarávania, a to aj v tých prípadoch, v
ktorých to dnes nie je povinné (neprioritné služby), a
zavedie sprísnenie podmienok pri podprahovej metóde
verejného obstarávania. V rámci povinného
elektronického verejného obstarávania bude vláda SR
presadzovať aj zavedenie elektronických aukcií ako
povinnej formy obstarávania vždy, keď je to možné.
Vláda SR zruší možnosť využitia formálnych nedostatkov
ako dôvodu vylúčenia uchádzača zo súťaže, obmedzí
alebo vylúči kritérium „príliš nízkej ceny“ ako dôvod
vylúčenia zo súťaže a presadí právnu úpravu, aby nebolo
prípustné uzatvárať nijaké dodatky k zmluvám zásadne
meniace zmluvné podmienky alebo vysúťaženú cenu. V
záujme zvýšenia transparentnosti verejného obstarávania
vláda SR sfunkční centrálny vestník verejného
obstarávania tak, aby verejnosť mohla jednoducho
vyhľadávať všetky prebiehajúce zákazky podľa rôznych
kritérií, a verejným organizáciám uloží povinnosť
zverejňovať v elektronickom vestníku verejného
obstarávania všetky výzvy, ponuky (aj nevíťazné),
posudky komisií a výsledky hodnotenia komisií a ich
zdôvodnenia. Vláda SR presadí povinnosť oznámiť
verejnú súťaž s dostatočnou lehotou pred jej vyhlásením a
povinnosť zverejňovať záverečné správy. Vláda SR tiež
presadí povinnosť zverejňovať ekonomické analýzy
vypracované v súvislosti s obstarávaným tovarom alebo
službou na zabránenie predražovania verejných zákaziek.
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32.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

33.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

34.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov

35.

17.12.2010

ÚOŠS

II. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MŠVVaŠ SR, Rozšírenie možnosti získania atestácie pre pedagogických
PPVLPNM a odborných zamestnancov. Návrh zákona vytvorí
podmienky na lepšie mzdové ohodnotenie pedagogických
zamestnancov a zabezpečí vyrovnávanie kvality
pedagógov bez ohľadu na predmet a región. Návrh
zákona tiež vytvorí podmienky na ďalšie vzdelávanie
učiteľov a vylepší systém kariérneho rastu pedagogických
a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.4. Školstvo,
veda, mládež a šport.
MV SR
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Vláda SR bude vytvárať potrebné
predpoklady na rozvoj systému civilnej ochrany do roku
2015 a plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú
republiku zo strategických dokumentov EÚ, NATO a
OSN. Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 330 zo
dňa 21. mája 2008 k správe o vykonaní auditu všeobecne
záväzných právnych predpisov a organizačných aktov
riadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.
MZ SR
Realizácia legislatívnych zmien je podmienkou pre
implementáciu eHealth. Návrh zákona sa predkladá na
základe uznesenia vlády SR č. 283 z 15. apríla 2009.

MZ SR

Vytvorenie podmienok na zlepšenie kontroly fajčenia a
predaja tabakových výrobkov. Programové vyhlásenie
vlády SR 3.3 Zdravotníctvo II. časť Verejné zdravotníctvo
a prevencia.

Strana 20

Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na V. volebné obdobie

II. štvrťrok 2011

P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

Dôvod predloženia

36.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a
o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MZ SR

Zvýšenie dostupnosti liekov a úprava rastu výdavkov na
lieky. Programové vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo
IV. časť Práva pacientov.

MŽP SR

Nesprávna transpozícia smernice 2001/42/ES o
posudzovaní určitých plánov a programov na životné
prostredie na základe výzvy (formálneho oznámenia)
Európskej komisie - porušenie č. 2009/2239
(infrigement).
Zosúladenie zákona s legislatívou EÚ, implementácia
nariadenia EP A Rady ES č. 1007/2009 o obchodovaní s
výrobkami z tuleňov.

37.

38.

39.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005
Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a
sledovanie vôd

MŽP SR

MŽP SR

40.

Návrh zákona o identifikácii environmentálnej záťaže a
určení zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

MŽP SR

41.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje Tatranský národný park a jeho zóny
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje Národný park Slovenský raj a jeho zóny

MŽP SR

42.

17.12.2010

MŽP SR

Transpozícia smernice EP a Rady 2009/90/ES z 31. júla
2009, ktorou sa v súlade so smernicou EP a Rady
2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre
chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd.
Programové vyhlásenie vlády SR časť 2.5 Životné
prostredie trinásty odsek: „Vláda SR bude venovať
zvýšenú pozornosť likvidácii starých environmentálnych
záťaži. Určí priority a postup pri ich odstraňovaní a
legislatívne garantuje 10 % príjmu Environmentálneho
fondu na odstránenie starých záťaží.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 820 z 25.
novembra 2009.
§ 30 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
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43.

Návrh zákona o ochrane a podpore zachovania a rozvoja
kultúr národnostných menšín

44.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách a postupoch posudzovania
zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších
predpisov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách a postupoch posudzovania
zhody na strojové zariadenia

45.

46.

17.12.2010

ÚOŠS

II. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

PPVLPNM

Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.1. Ochrana a
podpora ľudských práv - Vláda SR prijme nový zákon o
ochrane a podpore zachovania a rozvoja kultúr
národnostných menšín.
ÚJD SR, MZ Transpozícia smernice 2009/71/Euratom na základe bodu
SR
B. 44 uznesenia vlády č. 686/2009 zo dňa 30. 9. 2009.

ÚNMS SR

Zapracovanie požiadaviek aplikačnej praxe.

ÚNMS SR,
MPaRV SR

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/127/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 2006/42/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na
aplikáciu pesticídov (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009).
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5.
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ÚOŠS

III. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa MDVaRR SR Úprava sadzieb mýta s cieľom podporiť používanie
mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007
ekologických vozidiel. Programové vyhlásenie vlády SR Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie
časť 2.3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch časť Doprava.
vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 568/2009 Z. z.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 MDVaRR SR Odstránenie možnosti a hrozby prekročenia
Z. z. o podpore cestovného ruchu
odhadovaných nárokov na štátny rozpočet v nasledujúcich
rokoch.
Úprava daňového zvýhodnenia na elektrinu, uhlie a
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
MF SR
609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a
zemný plyn v dôsledku rozhodnutia EK o poskytnutí
zemného plynu a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o
štátnej pomoci č. NN 63/2009.
spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
MF SR
Harmonizácia s právom EÚ.
200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a
doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov
MF SR
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2012
Predkladá sa na základe čl. 58 Ústavy SR.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov

17.12.2010

MF SR

Vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR časť 1.
DEMOKRATICKÝ ŠTÁT, podľa ktorého bude vláda
Slovenskej republiky presadzovať transparentné a súťažné
formy nakladania s majetkom štátu (verejné súťaže,
dražby) a časti 2. PROSPERUJÚCI ŠTÁT, 2.1
HOSPODÁRSKA POLITIKA, kde sa vláda Slovenskej
republiky zaviazala zrealizovať dôslednú sumarizáciu
majetku štátu a presadiť systém správy majetku štátu,
ktorý zvýši efektívnosť a transparentnosť (prebytočný
majetok sa bude odpredávať elektronickými aukciami).
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9.

10.

Názov úlohy

ÚOŠS

III. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

MF SR, NBS Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady,
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a
2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na
obchodnú knihu a resekuritizácie a preverovanie politík
odmeňovania orgánmi dohľadu (Banková smernica III).
MK SR
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Rozhlase
Z programového vyhlásenia vlády SR vyplýva úloha
a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých
„zrušiť koncesionárske poplatky a vytvoriť nový
zákonov
legislatívny rámec financovania, organizácie a fungovania
verejnoprávnych médií s cieľom zvýšiť efektivitu ich
činnosti a posilniť ich verejnoprávny charakter“. Reforma
verejnoprávnych médií bude pozostávať z viacerých
postupných krokov, pričom uvedená novela sa bude
zameriavať najmä na nové zadefinovanie
verejnoprávnych médií, ako aj na oblasť ich financovania,
s cieľom zvýšiť efektivitu ich činnosti. Obsahom novely
bude tiež zrušenie úhrad za služby verejnosti poskytované
verejnoprávnymi vysielateľmi, ako jedného z príjmov
verejnoprávnych vysielateľov a ich nahradenie príjmom
zo štátneho rozpočtu .
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
MO SR
Dôvodom vypracovania predmetného návrhu zákona je
346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
zapracovanie poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe
ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a
a transpozícia Smernice Rady 2010/18/EÚ z 8. marca
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o
predpisov
rodičovskej dovolenke uzavretá medzi
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a
zrušuje smernica 96/34/ES .
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
MPaRV SR Úprava spôsobu platenia dotácií pre subjekty, ktoré nie sú
543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri
podnikateľskými subjektmi. Vláda SR obnoví funkčnosť
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji
a efektívnosť systému Pôdohospodárskej platobnej
vidieka
agentúry (PPA). Zavedie dôslednú a transparentnú
kontrolu používania fondov EÚ a preverí doterajšiu
realizáciu projektov.

17.12.2010
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11.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými
poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších
predpisov

12.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13.

Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi

17.12.2010

ÚOŠS

III. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MPaRV SR

Úprava podmienok organizovania trhu s určitými
komoditami. Vláda SR si uvedomuje, že 86 % územia
Slovenska je vidieckeho charakteru, preto bude klásť
veľký dôraz na vidiecku a regionálnu politiku v snahe
udržať osídlenie a zvýšiť životnú úroveň obyvateľov vo
vidieckych regiónoch. Riešenia vlády SR budú vychádzať
zo spoločného a vzájomného pôsobenia viacerých
faktorov tak, aby účinne využili produkčnú schopnosť
vidieka s ohľadom na diverzifikáciu poľnohospodárskych
činností, rozvoj regiónov a rozvoj agroturistiky. Pri
rozvoji vidieka a regiónov vláda SR bude klásť dôraz na
zníženie regionálnych rozdielov. Vláda SR vytvorí
podmienky na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby tak,
aby sa plne využil ich ekonomický potenciál. Primeranú
pozornosť bude venovať aj oblastiam, ako sú včelárstvo,
rybné hospodárstvo, poľovníctvo.
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je podpora zvyšovania
zamestnanosti, zavedenie nového opatrenia – medzitrh
práce, vytvorenie podmienok na účinnejšie zapojenie
neštátnych služieb zamestnanosti do systému
začleňovania znevýhodnených skupín na trhu práce a
zjednodušenie realizácie príspevkových režimov
aktívnych opatrení na trhu práce.
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona, v súlade s Programovým
vyhlásením vlády SR, je prísnejšia a adresnejšia úprava
podmienok vzniku nároku na pomoc v hmotnej núdzi a
výraznejšie previazanie dávky v hmotnej núdzi na aktivitu
poberateľa.
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14.

Návrh zákona o príspevku na bývanie

15.

Návrh legislatívneho zámeru zákona o sociálne
vylúčených spoločenstvách

16.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov

17.

17.12.2010

ÚOŠS

III. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je zavedenie novej štátnej
sociálnej dávky. Vypracovanie návrhu zákona úzko súvisí
so záväzkom vlády SR vypracovať prísnejšie a
adresnejšie podmienky vzniku nároku na pomoc v
hmotnej núdzi.
MPSVaR SR Cieľom návrhu legislatívneho zámeru je v súlade s
Programovým vyhlásením vlády SR, zhodnotenie právnej
úpravy podmienok riešenia sociálnej exklúzie
príslušníkov sociálne vylúčených spoločenstiev,
stanovenie priorít a postupov riešení problémov členov
sociálne vylúčených spoločenstiev.
MPSVaR SR Úprava sumy minimálnej mzdy .
MS SR

Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
navrhne ústavnú zmenu, aby členmi Súdnej rady SR
mohli byť aj neprávnici. Vláda navrhne oddelenie
Súdnej rady SR od Najvyššieho súdu SR, vrátane
ústavného návrhu, aby predseda Najvyššieho súdu SR
nebol predsedom Súdnej rady SR. Vláda navrhne ústavnú
zmenu funkčných období sudcov Ústavného súdu SR, aby
sa zamedzilo zvoleniu väčšiny sudcov počas jedného
volebného obdobia. Vláda vyvolá verejnú odbornú
diskusiu o zriadení Najvyššieho správneho súdu, ktorý by
umožňoval účinnejšiu ochranu práv občanov, ktoré boli
porušené rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej
správy. Zavedenie Najvyššieho správneho súdu by
súčasne znamenalo odčlenenie správnej agendy z
Najvyššieho súdu SR a súvisiacu rekonštrukciu
Najvyššieho súdu, ako aj prehodnotenie pôsobnosti
Ústavného súdu SR.
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18.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

19.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov

17.12.2010

III. štvrťrok 2011

ÚOŠS

Dôvod predloženia

MS SR

Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
navrhne zmenu predpisov o disciplinárnom konaní voči
sudcom a zmenu vytvárania disciplinárnych senátov tak,
aby disciplinárny súd mal vytvorené podmienky na to, aby
bol v opodstatnených prípadoch efektívnym orgánom
očisty súdneho stavu, a aby sa súčasne obmedzilo riziko
jeho zneužitia. Vláda sa preto bude usilovať o zavedenie
disciplinárnych senátov systémom náhodného výberu ad
hoc zvlášť pre každé disciplinárne konanie, a umožní
občiansku kontrolu disciplinárnych senátov a ich konaní.
Vláda navrhne zákonnú úpravu hodnotenia výkonu
funkcie sudcov, ktorá určí presné kritéria, proces a
dôsledky hodnotenia práce sudcov s možnosťou straty
funkcie sudcu, ak sa preukáže, že sudca stratil odbornú
alebo morálnu spôsobilosť byť sudcom. Vláda bude
presadzovať otvorenosť a transparentnosť hodnotenia
sudcov, vrátane zverejnenia výsledkov hodnotenia ako
spôsobu verejnej kontroly výkonu sudcovskej funkcie.
Vláda navrhne zavedenie povinných bezpečnostných
previerok pre sudcov, ako aj pre kandidátov na sudcov.
Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
navrhne a bude presadzovať posilnenie postavenia
Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej
prokuratúry formou ústavného zákona. Vláda posilní
procesnú nezávislosť prokurátora a zmení postavenie
ministerstva spravodlivosti voči prokuratúre a presadí
vydávanie všeobecne záväzných stanovísk ministrom
spravodlivosti. Vláda navrhne prechod správy rozpočtovej
kapitoly Generálnej prokuratúry SR pod správu
Ministerstva spravodlivosti SR.

MS SR, GP
SR
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ÚOŠS

Dôvod predloženia
Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
navrhne a bude presadzovať posilnenie postavenia
Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej
prokuratúry formou ústavného zákona. Vláda posilní
procesnú nezávislosť prokurátora a zmení postavenie
ministerstva spravodlivosti voči prokuratúre a presadí
vydávanie všeobecne záväzných stanovísk ministrom
spravodlivosti. Vláda navrhne popri zverejnení
majetkových priznaní sudcov aj zverejnenie majetkových
priznaní prokurátorov. S cieľom zavedenia
transparentných disciplinárnych konaní proti
prokurátorom vláda navrhne právnu úpravu
disciplinárneho konania prokurátorov analogicky ako u
sudcov. Vláda SR presadí zverejnenie majetkových
priznaní verejných funkcionárov.
Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady
2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní
zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných
veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo
opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na
účely ich výkonu v Európskej únii. Transpozícia
rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26.
februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí
2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV,
2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných
práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného
uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v
neprítomnosti dotknutej osoby na konaní.

20.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch
prokuratúry v znení neskorších predpisov

MS SR, GP
SR

21.

Návrh zákona o uplatňovaní zásady vzájomného
uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa
ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia
zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich
výkonu v Európskej únii

MS SR, GP
SR

17.12.2010

III. štvrťrok 2011
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22.

Návrh zákona o uplatňovaní zásady vzájomného
uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely
dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi
sankciami

23.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov

24.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov

17.12.2010

ÚOŠS

III. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MS SR, GP
SR

Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady
2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní
zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné
rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými
opatreniami a alternatívnymi sankciami. Transpozícia
rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26.
februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí
2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV,
2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných
práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného
uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v
neprítomnosti dotknutej osoby na konaní.
MS SR, MV Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
SR, GP SR posilní opatrenia v boji proti terorizmu s dôrazom na
plnenie záväzkov Slovenskej republiky prijatých na
úrovni orgánov Európskej únie. Prijme ďalšie nevyhnutné
právne nástroje a prostriedky na elimináciu hrozieb
spočívajúcich v legalizácii príjmov z trestnej činnosti a vo
financovaní terorizmu (MONEYVAL) .
MS SR, MV Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
SR, GP SR posilní opatrenia v boji proti terorizmu s dôrazom na
plnenie záväzkov Slovenskej republiky prijatých na
úrovni orgánov Európskej únie. Prijme ďalšie nevyhnutné
právne nástroje a prostriedky na elimináciu hrozieb
spočívajúcich v legalizácii príjmov z trestnej činnosti a vo
financovaní terorizmu (MONEYVAL) .
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25.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

26.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona o výkone rozhodnutia o priestupku
vykonaním verejnoprospešnej práce

27.

28.

Návrh zákona o dobrovoľníctve

17.12.2010

ÚOŠS

III. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MŠVVaŠ SR Vytvorenie legislatívneho rámca pre prvú časť zmien vo
vysokom školstve, vyplývajúcich z programového
vyhlásenia vlády. Predmetný návrh zákona ustanoví
kritériá akreditácie tak, aby sa zabezpečilo náročnejšie a
pravdivejšie hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu,
aby sa znížila administratívna náročnosť akreditačného
procesu. Zároveň návrh zákona ustanoví spôsob boja proti
podvodom a nešvárom v oblasti vysokoškolského
vzdelávania a vytvorí mechanizmus na odobratie
podvodne získaných vysokoškolských a
vedecko-pedagogických titulov. Programové vyhlásenie
vlády SR časť 3.4. Školstvo, veda, mládež a šport.
MV SR
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Zabezpečiť v rámci eGovernmentu
vydávanie elektronickej identifikačnej karty (eID) občianskeho preukazu s elektronickým čipom.
MV SR
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Pri priestupkoch typu drobných krádeží
vláda SR posúdi možnosť zavedenia povinnosti nahradiť
škodu vo výške dvojnásobku spôsobenej ujmy, a to
formou odpracovania verejnoprospešných prác alebo
finančne. Platné znenie zákona o priestupkoch, podľa
ktorého výkon rozhodnutia vykonaním
verejnoprospešných prác ustanoví osobitný zákon.
MV SR,
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
PPVLPNM bezpečnosť - Vláda SR vytvorí podmienky pre rozvoj
dobrovoľníctva, vrátane definovania inštitútu
dobrovoľníka.
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29.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a
o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti

MZ SR

Úprava neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre potreby
jej efektívneho poskytovania. Programové vyhlásenie
vlády SR 3.3 Zdravotníctvo III. časť Kvalita poskytovanej
zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta.
Vymedzenie charakteru poplatkov, doplatkov a platieb v
zdravotníctve. Definovanie zákonného nároku na rozsah
zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného
poistenia. Programové vyhlásenie vlády SR 3.3
Zdravotníctvo I. časť Hodnota zdravia a princípy
zdravotnej politiky.
Formulovanie zásad tvorby a zabezpečenia siete
zdravotníckych zariadení na princípe tzv. regionálneho
princípu, t.j. na báze maximálneho zabezpečenia
poskytovania zdravotnej starostlivosti na úrovni
prirodzeného regiónu (prevažne samosprávneho kraja) s
kvalitatívne- hierarchickou postupnosťou a s definovaním
novej regulačnej a riadiacej zodpovednosti. Stanovenie
podmienok pre efektívne poskytovanie neodkladnej
zdravotnej starostlivosti. Programové vyhlásenie vlády
SR 3.3 Zdravotníctvo III. časť Kvalita poskytovanej
zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta a V. časť
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, financovanie
zdravotníctva.

30.

31.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

17.12.2010

MZ SR

MZ SR
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32.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MZ SR

33.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti

MZ SR

34.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov

MZ SR

Definovanie pojmu neodkladná zdravotná starostlivosť vo
vzťahu k poskytovateľom a k stanovovaniu siete
poskytovateľov neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Upravenie nových možností poskytovania neodkladnej
zdravotnej starostlivosti. Ekonomické a geografické
prehodnotenie, právna forma obstarávania. Riešenie
problematiky neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Programové vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo III.
časť Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a
bezpečnosť pacienta.
Úprava ustanovení pre zabezpečenie dostupnosti
zdravotnej starostlivosti tak, aby boli jasné pravidlá na
celom Slovensku, bez potenciálnej diskriminácie
(regulačné a kontrolné kompetencie štátu v zastúpení MZ
SR) Programové vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo I.
časť Hodnota zdravia a princípy zdravotnej politiky.
Vymedzenie charakteru poplatkov, doplatkov a platieb v
zdravotníctve. Programové vyhlásenie vlády SR 3.3
Zdravotníctvo I. časť Hodnota zdravia a princípy
zdravotnej politiky.

17.12.2010

Strana 32

Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na V. volebné obdobie
P.č.

Názov úlohy

1.

Návrh cestného zákona

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o
zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní,
poplatkov a colníctva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

3.

4.

5.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17.12.2010

ÚOŠS

IV. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Úloha B. 1 z uznesenia vlády SR č. 811/2008 a
transpozícia smernice EP a Rady 2010/40/EÚ.
Programové vyhlásenie vlády SR - časť 2.3 Doprava,
regionálny rozvoj a cestovný ruch - časť Doprava.
MDVaRR SR Potreba podpory prioritných oblastí bývania. Programové
vyhlásenie vlády SR časť 2.3 Doprava, regionálny rozvoj
a cestovný ruch - časť Výstavba a regionálny rozvoj.
MDVaRR SR Zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a
Slovenskej správy ciest. Programové vyhlásenie vlády SR
časť 2.3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch časť Doprava.
MF SR

Zlúčenie daňovej a colnej správy, úloha vyplýva z
Programového vyhlásenia vlády časť 2.1.
HOSPODÁRSKA POLITIKA - Dane a odvody, v ktorom
sa vláda SR zaviazala zjednotiť výber daní a ciel.
MF SR, NBS Revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou
sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte,
ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov
alebo ich prijatí na obchodovanie a smernice 2004/109/ES
o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v
súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné
papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
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Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších
predpisov

MF SR, NBS Úprava zákona v nadväznosti na zmenu zákona o
spotrebiteľských úveroch a uplatnenie poznatkov z
aplikačnej praxe. Programové vyhlásenie vlády SR časť 2.
Prosperujúci štát; 2.3. Doprava, regionálny rozvoj a
cestovný ruch; Výstavba a rozvoj bývania „Vláda SR
podporí rozvoj ekonomických nástrojov na rozvoj
bývania (hypotekárne úverovanie, stavebné sporenie,
Štátny fond rozvoja bývania) a ich zacielenie na prioritné
oblasti s integrovaním nových nástrojov finančného
inžinierstva (napr. JESSICA) s cieľom dosiahnuť ich
vzájomným pôsobením čo najširší rozvoj v oblasti
bývania a obytného prostredia.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
MH SR
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 4.3
292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba
Bezpečnostná politika a obrana Vláda SR bude
sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov
uskutočňovať bezpečnostnú a obrannú politiku tak, aby
bola Slovenská republika schopná včas a primerane
reagovať na situácie ohrozujúce bezpečnosť občanov,
štátu a spojencov. Bude aktívne prispievať k zaručovaniu
bezpečnosti a ochrane hodnôt, ktoré má spoločné so
svojimi spojencami a partnermi.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
MK SR
Na základe § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských
299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov
spoločností štátom v znení neskorších predpisov.
poskytovaných duchovným cirkví a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov

17.12.2010
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9.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného
šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel,
multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých
výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(audiovizuálny zákon)

MK SR

10.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky
a o zmene niektorých zákonov

MK SR

11.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004
Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom
overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v
znení zákona č. 277/2009 Z. z.

MO SR

Cieľom novely bude posilnenie kompetencií rady
Slovenského filmového ústavu a zavedenie systému
odmeňovania členov rady. Vzhľadom na skutočnosť, že
Slovenský filmový ústav je financovaný z rozpočtovej
kapitoly Ministerstva kultúry SR a ako jediná organizácia
zabezpečuje úlohy v oblasti audiovizuálneho dedičstva,
spracováva poznatky z oblasti audiovízie a
kinematografie a zabezpečuje jej prezentáciu (pričom na
tejto úrovni spolupracuje okrem ministerstva aj s inými
orgánmi štátnej správy - MZV SR, zastupiteľské orgány,
slovenské kultúrne inštitúty a. i.), cieľom návrhu bude aj
zabezpečenie toho, aby ministerstvo malo v tejto rade
svojich zástupcov, čím sa zabezpečí kontinuálna
informovanosť ministerstva o aktivitách tejto
príspevkovej organizácie. Táto úloha vyplynula z
Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda
zaviazala aj naďalej vytvárať podmienky na záchranu a
obnovu audiovizuálneho dedičstva, na jeho zachovanie
pre ďalšie generácie a na jeho systematické
sprístupňovanie na kultúrne, vzdelávacie, prezentačné aj
obchodné účely.
Cieľom navrhovanej novely bude zefektívniť činnosť
Tlačovej agentúry SR a posilniť jej verejnoprávny
charakter. Konkrétny spôsob transformácie Tlačovej
agentúry SR bude špecifikovaný v predloženom návrhu
právneho predpisu. Táto úloha vyplynula z Programového
vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala
transformovať Tlačovú agentúru SR.
Zosúladenie legislatívy Slovenskej republiky s novými
požiadavkami NATO, ktoré budú vyplývať z vydania
novej edície spojeneckej publikácie AAP-3(J) NATO.
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Názov úlohy
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na
registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým
hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského
materiálu týchto druhov a odrôd na trh
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje rámec na činnosť na dosiahnutie trvalo
udržateľného používania pesticídov

17.12.2010

ÚOŠS

IV. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MPaRV SR

Transpozícia smernice Komisie 2010/60/ES.

MPaRV SR

Úprava problematiky poľovníctva na základe skúseností s
aplikáciou zákona č. 274/2009 Z. z. v praxi. Vláda SR
vytvorí podmienky na rozvoj rastlinnej a živočíšnej
výroby tak, aby sa plne využil ich ekonomický potenciál.
Primeranú pozornosť bude venovať aj oblastiam, ako sú
včelárstvo, rybné hospodárstvo, poľovníctvo.
V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
bude vláda SR podporovať maximálnu mieru finalizácie
výroby, a tým aj tvorbu vyššej pridanej hodnoty. Bude sa
zasadzovať za podporu a rozvoj ekologického
poľnohospodárstva. Vláda SR zabezpečí dôkladnú a
efektívnu kontrolu potravinového reťazca a ochranu
spotrebiteľa z hľadiska bezpečnosti potravín tak, aby
inšpektori neboli priraďovaní k jednotlivým obchodom a
bola zabezpečená objektivita a nestrannosť kontroly.
Zároveň zavedie včasný a transparentný systém
zverejňovania výsledkov kontrol.

MPaRV SR
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15.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti

MPaRV SR

16.

Návrh zákona o akvakultúre

MPaRV SR

Zapracovanie európskej legislatívy a úloh z
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na
roky 2011 – 2014. Vláda SR vytvorí podmienky na rozvoj
rastlinnej a živočíšnej výroby tak, aby sa plne využil ich
ekonomický potenciál. Primeranú pozornosť bude
venovať aj oblastiam, ako sú včelárstvo, rybné
hospodárstvo, poľovníctvo. Vláda SR zabezpečí dôkladnú
a efektívnu kontrolu potravinového reťazca a ochranu
spotrebiteľa z hľadiska bezpečnosti potravín tak, aby
inšpektori neboli priraďovaní k jednotlivým obchodom a
bola zabezpečená objektivita a nestrannosť kontroly.
Zároveň zavedie včasný a transparentný systém
zverejňovania výsledkov kontrol.
Zapracovanie európskej legislatívy a úloh z
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na
roky 2011 – 2014. Vláda SR vytvorí podmienky na rozvoj
rastlinnej a živočíšnej výroby tak, aby sa plne využil ich
ekonomický potenciál. Primeranú pozornosť bude
venovať aj oblastiam, ako sú včelárstvo, rybné
hospodárstvo, poľovníctvo. Vláda SR preskúma možnosť
decentralizovať rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov z
Regionálneho operačného programu (ROP), Programu
rozvoja vidieka (PRV) a Operačného programu Rybné
hospodárstvo (OP RH) na vyššie územné celky a prípadne
prehodnotí mechanizmus podpory financovania
regionálneho rozvoja z prostriedkov EÚ.

17.12.2010
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17.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
152/1995 Z. z. o potravinách

18.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o výrobe a
priamom predaji farmárskych výrobkov

19.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
313/2009 o vinohradníctve a vinárstve

20.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

17.12.2010

ÚOŠS

IV. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MPaRV SR

Zapracovanie európskej legislatívy Vláda SR zabezpečí
dôkladnú a efektívnu kontrolu potravinového reťazca a
ochranu spotrebiteľa z hľadiska bezpečnosti potravín tak,
aby inšpektori neboli priraďovaní k jednotlivým
obchodom a bola zabezpečená objektivita a nestrannosť
kontroly. Zároveň zavedie včasný a transparentný systém
zverejňovania výsledkov kontrol. Vláda SR bude riešiť
nerovnosti v reťazci prvovýrobca – spracovateľ – obchod
aj na úrovni EÚ. Vláda SR zruší zbytočne prísne predpisy
a kvóty obmedzujúce farmárov a potravinárov tak
európske, ako aj idúce nad rámec legislatívy EÚ a
vyrovná rozsah kontroly domácich potravín s rozsahom
kontroly dovážaných potravín.
MPaRV SR Vláda SR prispôsobí legislatívu pre priamy predaj
farmárskych výrobkov podmienkam v iných členských
štátoch EÚ, a to rozšírením na všetky druhy farmárskych
výrobkov a zmiernením kritérií na ich výrobu a priamy
predaj pri súčasnom zachovaní ich zdravotnej
bezchybnosti. Vláda SR podporí výrobu a predaj
regionálnych potravinárskych špecialít, ako aj udržanie a
rozvoj regionálnych špecifík. Vláda SR zruší zbytočne
prísne predpisy a kvóty obmedzujúce farmárov a
potravinárov tak európske, ako aj idúce nad rámec
legislatívy EÚ a vyrovná rozsah kontroly domácich
potravín s rozsahom kontroly dovážaných potravín.
MPaRV SR Vláda SR bude naďalej podporovať Značku kvality SK
ako prostriedok na zvýšenie predaja kvalitných domácich
výrobkov.
MPSVaR SR Realizácia splnomocňovacieho ustanovenia § 113 ods. 1
zákona o štátnej službe.
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21.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zavedení
letného času v rokoch 2012-2015
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

22.
23.

17.12.2010

ÚOŠS

IV. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MPSVaR SR Realizácia splnomocňovacieho ustanovenia § 28 ods. 1
zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.
MPSVaR SR Realizácia splnomocňovacieho ustanovenia zákona č.
54/1946 Zb. o letnom čase.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
MS SR
bude výkone dohľadu vo vzťahu k exekútorom, notárom,
správcom, mediátorom, znalcom, tlmočníkom a
prekladateľom postupovať tak, aby výsledkom jej činnosti
bolo zlepšenie služieb pre občanov. Vláda s rovnakým
cieľom prehodnotí aj právnu úpravu vo vzťahu k týmto
profesiám a bude podporovať mediáciu ako jednu z
foriem riešenia konfliktov. Prehodnotiť otázky
vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti v rámci
dohľadu nad exekútormi, notármi, správcami a činnosť
súdov vo vzťahu k vydávaniu poverení na vykonanie
exekúcií, najmä v prípadoch spotrebiteľských vecí.
Prehodnotiť možnosti jasnejšieho definovania a účinnosti
dohľadu nad organizáciou dobrovoľných dražieb.
Prehodnotiť možnosti zavedenia dohľadu nad činnosťou
rozhodcovských súdov a pokiaľ ide o spotrebiteľské veci
prehodnotiť riešenie týchto vecí v rozhodcovskom konaní
stanovením jasných kogentných pravidiel s cieľom
zamedzenia zneužívaniu pozície dodávateľov, doriešiť
problematickú úpravu výkonu cudzích rozhodnutí v
Exekučnom poriadku, okrem realizácie novely, ktorú
odbor navrhol ešte v roku 2009 a ktorá mala riešiť
neuralgické problémy (zatiaľ sa nerealizovala), by sa
žiadalo prehodnotenie celej systematiky úpravy výkonu
cudzích exekučných titulov (a to nielen civilných súdnych
rozhodnutí) v Exekučnom poriadku.
Strana 39

Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na V. volebné obdobie

IV. štvrťrok 2011

P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

Dôvod predloženia

24.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a
o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov

MS SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
bude výkone dohľadu vo vzťahu k exekútorom, notárom,
správcom, mediátorom, znalcom, tlmočníkom a
prekladateľom postupovať tak, aby výsledkom jej činnosti
bolo zlepšenie služieb pre občanov. Vláda s rovnakým
cieľom prehodnotí aj právnu úpravu vo vzťahu k týmto
profesiám a bude podporovať mediáciu ako jednu z
foriem riešenia konfliktov. Prehodnotiť otázky
vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti v rámci
dohľadu nad exekútormi, notármi, správcami a činnosť
súdov vo vzťahu k vydávaniu poverení na vykonanie
exekúcií, najmä v prípadoch spotrebiteľských vecí.
Prehodnotiť možnosti jasnejšieho definovania a účinnosti
dohľadu nad organizáciou dobrovoľných dražieb.
Prehodnotiť možnosti zavedenia dohľadu nad činnosťou
rozhodcovských súdov a pokiaľ ide o spotrebiteľské veci
prehodnotiť riešenie týchto vecí v rozhodcovskom konaní
stanovením jasných kogentných pravidiel s cieľom
zamedzenia zneužívaniu pozície dodávateľov, doriešiť
problematickú úpravu výkonu cudzích rozhodnutí v
Exekučnom poriadku, okrem realizácie novely, ktorú
odbor navrhol ešte v roku 2009 a ktorá mala riešiť
neuralgické problémy (zatiaľ sa nerealizovala), by sa
žiadalo prehodnotenie celej systematiky úpravy výkonu
cudzích exekučných titulov (a to nielen civilných súdnych
rozhodnutí) v Exekučnom poriadku.
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25.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 323/1992 Z. z. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov

MS SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
bude výkone dohľadu vo vzťahu k exekútorom, notárom,
správcom, mediátorom, znalcom, tlmočníkom a
prekladateľom postupovať tak, aby výsledkom jej činnosti
bolo zlepšenie služieb pre občanov. Vláda s rovnakým
cieľom prehodnotí aj právnu úpravu vo vzťahu k týmto
profesiám a bude podporovať mediáciu ako jednu z
foriem riešenia konfliktov. Prehodnotiť otázky
vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti v rámci
dohľadu nad exekútormi, notármi, správcami a činnosť
súdov vo vzťahu k vydávaniu poverení na vykonanie
exekúcií, najmä v prípadoch spotrebiteľských vecí.
Prehodnotiť možnosti jasnejšieho definovania a účinnosti
dohľadu nad organizáciou dobrovoľných dražieb.
Prehodnotiť možnosti zavedenia dohľadu nad činnosťou
rozhodcovských súdov a pokiaľ ide o spotrebiteľské veci
prehodnotiť riešenie týchto vecí v rozhodcovskom konaní
stanovením jasných kogentných pravidiel s cieľom
zamedzenia zneužívaniu pozície dodávateľov, doriešiť
problematickú úpravu výkonu cudzích rozhodnutí v
Exekučnom poriadku, okrem realizácie novely, ktorú
odbor navrhol ešte v roku 2009 a ktorá mala riešiť
neuralgické problémy (zatiaľ sa nerealizovala), by sa
žiadalo prehodnotenie celej systematiky úpravy výkonu
cudzích exekučných titulov (a to nielen civilných súdnych
rozhodnutí) v Exekučnom poriadku.

17.12.2010
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Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
bude výkone dohľadu vo vzťahu k exekútorom, notárom,
správcom, mediátorom, znalcom, tlmočníkom a
prekladateľom postupovať tak, aby výsledkom jej činnosti
bolo zlepšenie služieb pre občanov. Vláda s rovnakým
cieľom prehodnotí aj právnu úpravu vo vzťahu k týmto
profesiám a bude podporovať mediáciu ako jednu z
foriem riešenia konfliktov. Prehodnotiť otázky
vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti v rámci
dohľadu nad exekútormi, notármi, správcami a činnosť
súdov vo vzťahu k vydávaniu poverení na vykonanie
exekúcií, najmä v prípadoch spotrebiteľských vecí.
Prehodnotiť možnosti jasnejšieho definovania a účinnosti
dohľadu nad organizáciou dobrovoľných dražieb.
Prehodnotiť možnosti zavedenia dohľadu nad činnosťou
rozhodcovských súdov a pokiaľ ide o spotrebiteľské veci
prehodnotiť riešenie týchto vecí v rozhodcovskom konaní
stanovením jasných kogentných pravidiel s cieľom
zamedzenia zneužívaniu pozície dodávateľov, doriešiť
problematickú úpravu výkonu cudzích rozhodnutí v
Exekučnom poriadku, okrem realizácie novely, ktorú
odbor navrhol ešte v roku 2009 a ktorá mala riešiť
neuralgické problémy (zatiaľ sa nerealizovala), by sa
žiadalo prehodnotenie celej systematiky úpravy výkonu
cudzích exekučných titulov (a to nielen civilných súdnych
rozhodnutí) v Exekučnom poriadku.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
SR bude vytvárať spravodlivý, komplexný a dobre
štruktúrovaný legislatívny rámec pre rovnovážne
postavenie predávajúceho i spotrebiteľa pri zachovaní
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

26.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005
Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

MS SR

27.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších predpisov

MS SR

17.12.2010
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Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
SR bude vytvárať spravodlivý, komplexný a dobre
štruktúrovaný legislatívny rámec pre rovnovážne
postavenie predávajúceho i spotrebiteľa pri zachovaní
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.
Predpis je viazaný na schválenie návrhu Nariadenia vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma
minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Na
základe jej výšky sa stanoví koeficient nárastu minimálnej
mzdy, podľa ktorého sa upravia sumy pracovných taríf
príloh č. 3 a č. 4 k Nariadeniu vlády SR č. 384/2006 Z. z.
Sumy pracovných taríf schvaľuje vláda SR každoročne k
1.januáru príslušného kalendárneho roka.
Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady
2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení
rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV (EZR),
2005/214/SVV (peňažné sankcie), 2006/783/SVV
(konfiškácie), 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie
rozsudkov) a 2008/947/SVV (probačný dohľad) a o
posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania
zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia
vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní, ktoré
má byť implementované do 28. marca 2011.

28.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti

MS SR

29.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006
Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej
poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších
predpisov

MS SR

30.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze

17.12.2010
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MS SR,
PPVLPNM

Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
bude výkone dohľadu vo vzťahu k exekútorom, notárom,
správcom, mediátorom, znalcom, tlmočníkom a
prekladateľom postupovať tak, aby výsledkom jej činnosti
bolo zlepšenie služieb pre občanov. Vláda s rovnakým
cieľom prehodnotí aj právnu úpravu vo vzťahu k týmto
profesiám a bude podporovať mediáciu ako jednu z
foriem riešenia konfliktov. Prehodnotiť otázky
vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti v rámci
dohľadu nad exekútormi, notármi, správcami a činnosť
súdov vo vzťahu k vydávaniu poverení na vykonanie
exekúcií, najmä v prípadoch spotrebiteľských vecí.
Prehodnotiť možnosti jasnejšieho definovania a účinnosti
dohľadu nad organizáciou dobrovoľných dražieb.
Prehodnotiť možnosti zavedenia dohľadu nad činnosťou
rozhodcovských súdov a pokiaľ ide o spotrebiteľské veci
prehodnotiť riešenie týchto vecí v rozhodcovskom konaní
stanovením jasných kogentných pravidiel s cieľom
zamedzenia zneužívaniu pozície dodávateľov, doriešiť
problematickú úpravu výkonu cudzích rozhodnutí v
Exekučnom poriadku, okrem realizácie novely, ktorú
odbor navrhol ešte v roku 2009 a ktorá mala riešiť
neuralgické problémy (zatiaľ sa nerealizovala), by sa
žiadalo prehodnotenie celej systematiky úpravy výkonu
cudzích exekučných titulov (a to nielen civilných súdnych
rozhodnutí) v Exekučnom poriadku.
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32.

33.

34.

35.

Názov úlohy

ÚOŠS

IV. štvrťrok 2011

Dôvod predloženia

MŠVVaŠ SR Zvýšenie efektívnosti finančnej podpory výskumu a
vývoja so zameraním na najlepšie výskumné a vývojové
tímy, inštitúcie a výsledky. Návrh zákona ustanoví
transformáciu Agentúry na podporu výskumu a vývoja na
nezávislú organizáciu a podporí jej význam pri
financovaní výskumu a vývoja na Slovensku. Tiež vytvorí
podmienky na zvyšovanie podielu súťažného
financovania vedy vrátane súťažného financovania v
oblasti miezd. Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.4.
Školstvo, veda, mládež a šport.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
MŠVVaŠ SR Skvalitnenie normatívneho spôsobu financovania škôl a
školských zariadení financovaných podľa zákona č.
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.4. Školstvo,
veda, mládež a šport.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
MV SR
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom
bezpečnosť - V oblasti nadobudnutia štátneho občianstva
občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších
vláda SR stanoví prísne pravidlá a kontrolu jeho
predpisov
udeľovania. Potrebu zmien a doplnení zákona si vyžadujú
skúsenosti a poznatky z aplikačnej praxe a nutnosť
riešenia existujúcich problémov pri vykonávaní zákona na
úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a
obvodných úradov v sídlach krajov.
Návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme
MV SR
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Vláda SR pripraví novú koncepciu
organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného
záchranného systému na roky 2010 – 2015 s akčným
plánom a nový zákon o integrovanom záchrannom
systéme.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a
vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov

17.12.2010
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ÚOŠS

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Vláda SR predloží návrh novej právnej
úpravy postavenia a činnosti obecnej polície.
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Vláda SR zavedie objektívnu zodpovednosť
za dopravné priestupky.
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Vláda SR prijme systém ochrany
oznamovateľov závažnej kriminality a zefektívni inštitút
spolupracujúceho obvineného.
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Vláda SR pripraví volebný kódex s cieľom
priniesť prehľadnosť, zjednotenie terminológie a jednotnú
úpravu niektorých ustanovení súčasných volebných
zákonov.
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Potreba ustanoviť v odôvodnených
prípadoch beztrestnosť priestupcu, ktorý následne
spolupracuje s Policajným zborom pri odhaľovaní trestnej
činnosti korupčného charakteru, iniciovanej spáchaním
priestupku a úprava niektorých ďalších inštitútov
priestupkového zákona na základe skúseností z praxe.
Právna úprava centrálneho registra adries, vedených
obcami podľa súpisných čísiel a orientačných čísiel s
údajmi o geografickej polohe, pre potreby orgánov
verejnej moci a správy.
Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 147 z 10. marca
2010, účelom je transpozícia smernice Komisie
2009/161/EÚ.

36.

Návrh zákona o obecnej polícii

MV SR

37.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona o ochrane oznamovateľa trestnej činnosti
súvisiacej s korupčnými a inými najzávažnejšími
ekonomickými trestnými činmi

MV SR

38.

MV SR

39.

Návrh volebného kódexu

MV SR

40.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov

MV SR

41.

Návrh zákona o registri adries

MV SR

42.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci

MZ SR

17.12.2010

IV. štvrťrok 2011
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43.

44.

Názov úlohy
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich
skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon
zdravotníckeho vzdelávania
Návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

ÚOŠS

Dôvod predloženia

MZ SR

Úprava ustanovení, ktoré sa vzťahujú na úpravu
ustanovení § 27 v rámci novely zákona č. 578/2004 Z. z. a
nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.

MZ SR

Vzhľadom na časté novely zákona č. 140/1998 Z. z. o
liekoch a zdravotníckych pomôckach ako aj vzhľadom na
vývoj je potrebné vytvoriť nový zákon, ktorý bude
nadväzovať na sériu šiestich reformných zákonov z roku
2004. Programové vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo
IV. časť Práva pacientov.
Doplnenie kompetencií ÚDZS pri uzatváraní zmlúv
medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. Úprava informovania osôb o
vyčerpanej zdravotnej starostlivosti. Programové
vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo IV. časť Práva
pacientov.
Nariadenie ES č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú
ozónovú vrstvu.
Transpozícia Rámcovej smernici EP a Rady 2008/98 o
odpadoch.
Programové vyhlásenie vlády SR časť 2.5 Životné
prostredie piaty odsek: „Vláda SR zabezpečí
prehodnotenie rozsahu chránených území podľa svojich
medzinárodných záväzkov, možností spoločnosti a
ekonomickej situácie krajiny. Stanoví pravidlá
obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom pri zavedení
jasných pravidiel vzťahov medzi ochranou prírody a
vlastníkmi na základe dialógu medzi vlastníkmi,
ochranármi a vedeckou obcou.“.

45.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MZ SR

46.

MŽP SR

47.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998
Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy zeme
Návrh zákona o odpadoch

MŽP SR

48.

Návrh zákona o ochrane prírody a krajiny

MŽP SR

17.12.2010

IV. štvrťrok 2011
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49.

Návrh zákona o ochrane utajovaných informácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

50.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných
výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z.z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

51.

17.12.2010

IV. štvrťrok 2011

ÚOŠS

Dôvod predloženia

NBÚ

4. BEZPEČNÝ A EFEKTÍVNY ŠTÁT - 4.3
Bezpečnostná politika a obrany Programového vyhlásenia
vlády SR na roky 2010 – 2014. Nová úprava problematiky
ochrany utajovaných skutočností vzhľadom na
požiadavky EÚ a NATO, kde jedným z cieľov je aj
zjednodušenie manipulácie s utajovanými skutočnosťami
a zníženie ich počtu pri zaručení minimálnych
bezpečnostných štandardov NATO a EÚ.
Transpozícia Smernice 2009/119/ES zo 14. septembra
2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť
udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných
výrobkov a úpravy zabezpečenia financovania núdzových
zásob.
Uznesenie vlády SR č. 882/2009 (zapracovanie opatrení
obsiahnutých v Koncepcii usporiadania pozemkového
vlastníctva).

SŠHR SR

ÚGKK SR
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1.

Návrh zákona o poisťovníctve

2.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o
podporných opatreniach v pôdohospodárstve

3.

Návrh zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách

17.12.2010

ÚOŠS

I. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia

MF SR, NBS Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/138/ES z 25. novembra o začatí a vykonávaní
poistenia a zaistenia (Solventnosť II).
MPaRV SR Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2011 - 2014.
Vláda SR preskúma možnosť decentralizovať
rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov z Regionálneho
operačného programu (ROP), Programu rozvoja vidieka
(PRV) a Operačného programu Rybné hospodárstvo (OP
RH) na vyššie územné celky a prípadne prehodnotí
mechanizmus podpory financovania regionálneho rozvoja
z prostriedkov EÚ. Vláda SR obnoví verejne
kontrolovateľný a transparentný systém poskytovania
podpôr na základe prísnej kontroly efektivity
vynaložených zdrojov na základe jasných kritérií. Vytvorí
rovnocenné podmienky pre všetky formy podnikania.
Vláda SR zamedzí selektívnemu zvýhodneniu
zahraničných investorov v pôdohospodárstve. V rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ bude vláda SR
presadzovať plošné zrušenie poľnohospodárskych dotácií.
Dovtedy sa v záujme zachovania konkurencieschopnosti
slovenských poľnohospodárov bude snažiť dosiahnuť
nediskriminačné podmienky.
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým
vyhlásením vlády SR, definovať priority a postupy v
riešení problémov členov sociálne vylúčených
spoločenstiev a úprava podmienok riešenia
koncentrovanej chudoby v sociálne vylúčených
spoločenstvách.
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4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov

5.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o
príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti
alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie
zákony v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov

6.

7.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších
predpisov

17.12.2010

ÚOŠS

I. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia

MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým
vyhlásením vlády SR, podmieniť poberanie rodinných
dávok starostlivosťou o deti a plnením povinnej školskej
dochádzky a v tejto súvislosti prehodnotiť aj inštitút
osobitného príjemcu všade tam, kde nespĺňa účel.
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým
vyhlásením vlády SR, podmieniť nárok na príspevok pri
narodení dieťaťa prenatálnou starostlivosťou.

MS SR

MS SR

Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
začne pracovať na príprave a prijatí moderného,
efektívneho procesného poriadku pre vedenie súdneho
konania v civilných konaniach so zavedením účinných
nástrojov, ktorými sa zamedzí prieťahom v súdnych
konaniach. Vláda zjednoduší prístup k súdu rozšírením
možnosti používania zjednodušených procesných
postupov. Vláda presadí opatrenia na zabránenie
zneužívania žalôb na ochranu osobnosti verejnými
činiteľmi.
Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR - Vláda
navrhne zrušiť inštitút justičných čakateľov a súčasne
vytvorí zákonné predpoklady pre stabilizáciu stavu
vyšších súdnych úradníkov s možnosťou posilnenia ich
kompetencií.
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8.

9.

10.

11.

12.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
333/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÚOŠS

I. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia

Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady
2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu
výmeny informácií z registra trestov medzi členskými
štátmi. Transpozícia rozhodnutia Rady 2009/316/SVV1
zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného
systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11
rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV.
MS SR, MV Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady
Návrh zákona o európskom príkaze na zabezpečenie
dôkazov na účely získavania predmetov, dokumentov a
SR, GP SR 2008/978/SVV z 18. decembra 2008 o európskom príkaze
údajov na použitie v konaniach v trestných veciach
na zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov,
dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných
veciach.
Návrh zákona o športe
MŠVVaŠ SR Úprava prioritných oblastí štátnej podpory športu v súlade
s programovým vyhlásením vlády. Predmetný návrh
zákona ustanoví zmenu financovania športu, a to tak, aby
vznikli jednoznačné pravidlá financovania a systém
merania efektívnosti a účinkov dotácií poskytovaných v
oblasti športu. Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.4.
Školstvo, veda, mládež a šport.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
MV SR
Potreba riešiť problémy aplikačnej praxe a elektronizácia
rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v
služieb matričnej agendy.
znení neskorších predpisov
Potreba riešiť problémy aplikačnej praxe a elektronizácia
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
MV SR
253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
služieb centrálnej ohlasovne.
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov

17.12.2010

MS SR, GP
SR
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Názov úlohy

ÚOŠS

Dôvod predloženia

13.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a
vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

MV SR

14.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a
justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
v znení neskorších predpisov

MV SR

15.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona o identifikátore fyzických osôb

MV SR

Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Vláda SR sa zaviazala zachovať sociálny
systém ozbrojených zložiek, Hasičského a záchranného
zboru a Horskej záchrannej služby s tým, že s cieľom
zabezpečiť udržateľnosť a spravodlivosť tohto systému
pripraví jeho zmeny, ktoré sa budú vzťahovať na nových
príslušníkov prijatých do týchto zložiek po nadobudnutí
účinnosti zmien. Podľa potrieb aplikačnej praxe sa tiež
upravia niektoré ustanovenia platného zákona.
Vykonanie legislatívnej zmeny v úprave nárokov z
neplatného skončenia služobného pomeru s cieľom
zabrániť neobmedzenému vyplácaniu ušlého služobného
príjmu pri dlhodobých súdnych sporoch, ako aj úprava,
resp. precizovanie znenia ďalších ustanovení
spôsobujúcich aplikačné problémy.
Potreba reagovať na problémy aplikačnej praxe.

16.

17.

18.

17.12.2010

MV SR

MV SR

MV SR

Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 .
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 330 zo dňa 21.
5. 2008 k správe o vykonaní auditu všeobecne záväzných
právnych predpisov a organizačných aktov riadenia v
pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
Potreba legislatívne upraviť vytvorenie celonárodného
registra Identifikátora fyzických osôb (IS IFO) a jeho
uvedenie do prevádzky podľa koncepcie nového
identifikátora.
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I. štvrťrok 2012

P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

Dôvod predloženia

19.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú oblasti utajovaných informácií

MZ SR

Vypracovanie a doplnenie do štandardných postupov aj
postupy týkajúce sa laboratórnych činností a zavedenie
manažmentu rizika pacienta. Programové vyhlásenie
vlády SR 3.3 Zdravotníctvo III. časť Kvalita poskytovanej
zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta.
Upraviť poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v
prirodzenom sociálnom prostredí pacienta. Programové
vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo III. časť Kvalita
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť
pacienta.
Nadobudnutie účinnosti smernice EP a Rady o
priemyselných emisiách.
Vykonávací všeobecne záväzný právny predpis k zákonu
o ochrane utajovaných informácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

20.

21.
22.

17.12.2010

MZ SR

MŽP SR
NBÚ
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1.

2.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov

ÚOŠS

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Transpozícia smernice EP a Rady 2010/31/EÚ.

MF SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými
poľnohospodárskymi výrobkami

MPaRV SR

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov

MS SR, GP
SR

17.12.2010

II. štvrťrok 2012

Transpozícia Smernice Rady 2008/8/ES z 12. februára
2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES,
pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb – článok 4
smernice, Smernice Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o
spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o
pravidlá fakturácie.
Úprava podmienok organizovania trhu s určitými
komoditami. Vláda SR si uvedomuje, že 86 % územia
Slovenska je vidieckeho charakteru, preto bude klásť
veľký dôraz na vidiecku a regionálnu politiku v snahe
udržať osídlenie a zvýšiť životnú úroveň obyvateľov vo
vidieckych regiónoch. Riešenia vlády SR budú vychádzať
zo spoločného a vzájomného pôsobenia viacerých
faktorov tak, aby účinne využili produkčnú schopnosť
vidieka s ohľadom na diverzifikáciu poľnohospodárskych
činností, rozvoj regiónov a rozvoj agroturistiky. Pri
rozvoji vidieka a regiónov vláda SR bude klásť dôraz na
zníženie regionálnych rozdielov. Vláda SR vytvorí
podmienky na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby tak,
aby sa plne využil ich ekonomický potenciál. Primeranú
pozornosť bude venovať aj oblastiam, ako sú včelárstvo,
rybné hospodárstvo, poľovníctvo.
Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady
2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení
v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom
konaní.
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Názov úlohy

5.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

17.12.2010

ÚOŠS

II. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia

MŠVVaŠ SR, Úprava problematiky výchovy a vzdelávania v
PPVLPNM nadväznosti na podnety aplikačnej praxe. Návrh zákona
ustanoví zmenu štátneho vzdelávacieho programu v
súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Návrh
zákona tiež ustanoví zvýšenie autonómie škôl v
rozhodovaní o obsahu vzdelávania, ako aj hodnotenie
kvality vzdelávania. Tiež zabezpečí zlepšenie
predškolskej prípravy a diagnostiky. Ďalej sa zabezpečí
skvalitnenie výučby slovenského jazyka na školách s
vyučovacím jazykom národnostných menšín. Zákonom sa
zriadi Národný register učebníc MŠVVaŠ SR.
Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.4. Školstvo,
veda, mládež a šport.
MŠVVaŠ SR, Úprava podmienok súvisiacich so sieťou škôl a školských
PPVLPNM zariadení, zriaďovania elokovaných pracovísk a
detašovaných tried, spresnenia rozhodovacích
kompetencií riaditeľov škôl a školských zariadení a
orgánov štátnej správy a školskej samosprávy. Návrh
zákona zrovnoprávni financovanie škôl a školských
zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa za účelom
skvalitnenia výchovno-vzdelávacej činnosti. Programové
vyhlásenie vlády SR časť 3.4. Školstvo, veda, mládež a
šport.
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9.

Názov úlohy

ÚOŠS

II. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

MŠVVaŠ SR, Zosúladenie so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
PPVLPNM vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona
zrovnoprávni financovanie škôl a školských zariadení bez
ohľadu na ich zriaďovateľa. Posilní finančnú a morálnu
motiváciu zriaďovateľov organizovať kvalitné
vzdelávanie a určí jednotlivé zverejňovanie informácií o
tom, ako jednotlivé úrovne systému prerozdeľujú
finančné prostriedky. Zákon ustanoví financovanie
školských klubov detí, školských stredísk záujmovej
činnosti a centier voľného času prostredníctvom
voľnočasových preukazov a zavedie ich centrálnu
evidenciu. Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.4.
Školstvo, veda, mládež a šport.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009
MV SR
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
bezpečnosť - V rámci procesu informatizácie spoločnosti
zákonov v znení neskorších predpisov
zaviesť elektronické služby národnej evidencie vozidiel.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o
MŽP SR
Vykonávací predpis k novému zákonu o ochrane prírody a
podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady
krajiny.
pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady za obmedzenie
bežného obhospodarovania

17.12.2010
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10.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č.162/1995 o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

17.12.2010

II. štvrťrok 2012

ÚOŠS

Dôvod predloženia

ÚGKK SR

Uznesenie vlády SR č. 882/2009 (zapracovanie opatrení
obsiahnutých v Koncepcii usporiadania pozemkového
vlastníctva). Programové vyhlásenie vlády SR, Bod 2.2
podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky
(Informatizáciou štátnej a verejnej správy vláda SR
odstráni niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na
informácie, doklady a údaje podnikateľov. Urýchleným
zavádzaním služieb eGovernmentu zefektívni procesy vo
všetkých oblastiach, kde dochádza k interakcii verejnej
správy s podnikateľmi. Vláda SR vytvorí stimulujúce
podmienky na široké využívanie elektronickej
komunikácie podnikateľov a štátnej správy s cieľom
znižovania administratívnej náročnosti podnikania) a Bod
2.4. Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka (Vláda posilní
vlastnícke vzťahy k pôde, zefektívni evidenciu
vlastníckych vzťahov (jeden vlastník, jeden kataster,
jeden list vlastníctva), Právna úprava súvisiaca s
projektom Elektronické služby katastra nehnuteľností –
Centrálny systém katastra nehnuteľností, Rezortná
elektronická podateľňa a Centrálne elektronické
registratúrne stredisko v rámci Operačného programu
Informatizácie spoločnosti a zapracovanie
legislatívno-technických požiadaviek aplikačnej praxe.
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11.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii

17.12.2010

II. štvrťrok 2012

ÚOŠS

Dôvod predloženia

ÚGKK SR

Programové vyhlásenie vlády SR, Bod 2.2 podnikateľské
prostredie, malé a stredné podniky (Informatizáciou
štátnej a verejnej správy vláda SR odstráni
niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na informácie,
doklady a údaje podnikateľov. Urýchleným zavádzaním
služieb eGovernmentu zefektívni procesy vo všetkých
oblastiach, kde dochádza k interakcii verejnej správy s
podnikateľmi. Vláda SR vytvorí stimulujúce podmienky
na široké využívanie elektronickej komunikácie
podnikateľov a štátnej správy s cieľom znižovania
administratívnej náročnosti podnikania.), Právna úprava
súvisiaca s projektom Elektronické služby katastra
nehnuteĺností – Základná báza geografického
informačného systému (ZB GIS) v rámci Operačného
programu Informatizácie spoločnosti a zapracovanie
legislatívno-technických požiadaviek aplikačnej praxe.
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1.

Návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku

2.

Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

3.

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy

5.

6.

7.

Návrh ústavného zákona na ochranu starobného
dôchodkového sporenia

17.12.2010

ÚOŠS

III. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Zníženie administratívnej náročnosti povoľovacích
konaní podľa novej diferenciácie stavieb vo väzbe na
nové povoľovacie postupy a posilnenie nástrojov
kontroly. Programové vyhlásenie vlády SR časť 2.3
Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch - časť
Výstavba a regionálny rozvoj.
MDVaRR SR Zabezpečenie spravodlivého a efektívneho systému
vyvlastnenia vo verejnom záujme. Programové vyhlásenie
vlády SR časť 2.3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný
ruch - časť Výstavba a regionálny rozvoj.
Predkladá sa na základe čl. 58 Ústavy SR.
MF SR
MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je najmä doriešiť otázku zvýšenia
vymožiteľnosti výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a zapracovanie poznatkov z
aplikačnej praxe.
MPSVaR SR Obsahom návrhu zákona bude legislatívna úprava výplaty
dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia.

MPSVaR SR Úprava sumy minimálnej mzdy v súlade so
splnomocňovacím ustanovením zákona o minimálnej
mzde.
MPSVaR SR Potvrdenie súčasnej sadzby príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie a určenie, že príjmy z privatizácie
štátneho majetku sa budú môcť použiť iba na krytie
nákladov spojených s dôchodkovou reformou.
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8.

Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

9.

Návrh zmien a doplnení zákonov v súvislosti s úpravou
majetkových priznaní verejných funkcionárov

10.

Návrh zákona o uplatňovaní zásady vzájomného
uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako
alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie

11.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005
Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov

12.

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon)

13.

17.12.2010

ÚOŠS

III. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia

MS SR

Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda SR
presadí zmeny ústavného zákona o konflikte záujmov
(majetkové priznania). Vláda SR presadí zverejnenie
majetkových priznaní verejných funkcionárov. Vláda
posúdi možnosť schválenia zákona o majetkovej
zodpovednosti verejných funkcionárov.
MS SR
Realizácia programového vyhlásenia vlády SR - Vláda SR
presadí zmeny ústavného zákona o konflikte záujmov
(majetkové priznania). Vláda SR presadí zverejnenie
majetkových priznaní verejných funkcionárov. Vláda
posúdi možnosť schválenia zákona o majetkovej
zodpovednosti verejných funkcionárov.
MS SR, MV Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady
SR, GP SR 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady
vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach
dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi
Európskej únie.
MV SR
Programové vyhlásenie vlády SR 4.2 Vnútorný poriadok a
bezpečnosť - Vláda SR pripraví novú zákonnú úpravu s
cieľom zvýšenia transparentnosti financovania politických
strán a hnutí a volebných kampaní všetkých druhov volieb
v súlade s odporúčaniami skupiny štátov Rady Európy
proti korupcii (GRECO).
PPVLPNM Revízia zákona vyplývajúca z požiadaviek aplikačnej
praxe.

ÚJD SR, MZ Predpokladaná transpozícia smernice EÚ o nakladaní s
SR
vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
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1.

Návrh zákona o podmienkach správy bytových domov

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.

4.

5.

ÚOŠS

IV. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Úloha B. 2 z uznesenia vlády SR č. 96 z 3.2.2010.
MF SR

Novelizácia smernice EPaR 2006/43/ES zo 16. mája 2006
o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a
konsolidovaných účtovných závierok.

MF SR

Návrh zákona reaguje na Programové vyhlásenie vlády
SR zjednodušením inštitútu 'zabezpečenie colného dlhu'
formou ručenia a tiež zvýšením právnej istoty účastníkov
colného konania v súlade s nariadením Komisie (EHS) č.
2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie
rady (EHS) a nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým
sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva v
platnom znení. Programové vyhlásenie vlády časť 2.1.
HOSPODÁRSKA POLITIKA - Dane a odvody, v ktorom
sa vláda SR zaviazala preskúmať možnosti zavedenia
ďalších zjednodušení v oblasti nepriamych daní a ciel a
ich výberu, prípustných v zmysle európskej legislatívy s
cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska voči
ostatným krajinám EÚ.
MF SR, NBS Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady
97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
MF SR, NBS Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o
rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane
systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie).
vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

17.12.2010
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ÚOŠS

Dôvod predloženia
Aplikovanie nariadenia EP a Rady s rovnakým názvom,
ktorého schválenie sa predpokladá začiatkom roka 2012.
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 2.1
Hospodárska politika Vo vzťahu k Európskej únii bude
vláda SR podporovať tie opatrenia, ktoré urýchľujú
vytváranie a liberalizáciu jednotného európskeho trhu.
Implementácia rozhodnutí Konferencie čl. štátov OPCW.
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 4.4 Zahraničná
politika; časť Garancie bezpečnosti, transatlantické
vzťahy, vzťahy s USA - Vláda SR sa bude usilovať o
posilňovanie spojeneckých väzieb v rámci organizácie a o
jej úspešnú transformáciu tak, aby bola schopná reagovať
na nové výzvy a hrozby. Bude aktívna v otázkach boja
proti terorizmu a nešírenia zbraní hromadného ničenia,
tak na pôde OSN, ako aj v rámci inštitúcií a orgánov EÚ,
NATO a OBSE, bude presadzovať prevenciu a posilnenie
globálnej, európskej a regionálnej bezpečnosti.
Zmena v určení príjmov umeleckých fondov z 2%
dodatočnej dane na dobrovoľné príspevky a súčasne
transformácia umeleckých fondov na nadácie. Vláda
navrhne novelu zákona, ktorou sa 2% dodatočná daň
zmení na dobrovoľné príspevky a navrhne transformáciu
umeleckých fondov na nadácie.
Na základe zákona č. 218/1949 Zb. sa materiál predkladá
v závislosti na plánovanú valorizáciu vo verejnom
sektore.

6.

Návrh zákona o uvedení na trh a používaní biocídnych
výrobkov

MH SR

7.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní

MH SR

8.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/1993
Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov

MK SR

9.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov
poskytovaných duchovným cirkví a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
formou priamych platieb

MK SR

10.

17.12.2010

IV. štvrťrok 2012

MPaRV SR

Článok 124 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.
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11.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach
jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení
neskorších predpisov

12.

13.

14.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

15.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

17.12.2010

ÚOŠS

IV. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia

MPSVaR SR Realizácia splnomocňovacieho ustanovenia § 113 ods. 1
zákona o štátnej službe.
MPSVaR SR Realizácia splnomocňovacieho ustanovenia § 28 ods. 1
zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.
MS SR
Predpis je viazaný na schválenie návrhu Nariadenia vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma
minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Na
základe jej výšky sa stanoví koeficient nárastu minimálnej
mzdy, podľa ktorého sa upravia sumy pracovných taríf
príloh č. 3 a č. 4 k Nariadeniu vlády SR č. 384/2006 Z. z.
Sumy pracovných taríf schvaľuje vláda SR každoročne k
1.januáru príslušného kalendárneho roka.
MŠVVaŠ SR Úprava využívania národnej sústavy kvalifikácií v
uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a rozšírenie
funkcie informačného systému s cieľom znižovania
informačnej nerovnosti. Návrh ďalej ustanoví, aby každý
občan mal prístup ku kvalitnému celoživotnému
vzdelávaniu po skončení školskej dochádzky počas
pracovného procesu aj v dôchodkovom veku. Programové
vyhlásenie vlády SR časť 3.4. Školstvo, veda, mládež a
šport.
MŠVVaŠ SR Úprava kompetencií jednotlivých subjektov koordinácie
odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na
základe podnetov získaných aplikáciou zákona. Táto
úloha je nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR na
obdobie rokov 2010-2014 a vychádza z potreby praxe.
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ÚOŠS

16.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
MŠVVaŠ SR
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a
školské zariadenia v znení neskorších predpisov

17.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MV SR

18.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MZ SR

17.12.2010

IV. štvrťrok 2012

Dôvod predloženia
Skvalitnenie normatívneho spôsobu financovania škôl a
školských zariadení financovaných v zmysle zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.4. Školstvo,
veda, mládež a šport.
Programové vyhlásenie vlády SR bod 4.2.Vnútorný
poriadok a bezpečnosť - Vláda SR prijme ďalšie
nevyhnutné právne nástroje a prostriedky na elimináciu
hrozieb spočívajúcich v legalizácii príjmov z trestnej
činnosti a vo financovaní terorizmu. Bude pokračovať v
preberaní základných medzinárodných štandardov do
právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti boja
proti praniu špinavých peňazí, financovania terorizmu a
členov teroristických skupín, ako aj iného napomáhania
ich nezákonnej činnosti.
Úprava ustanovení pre zhotovenie zdravotnej
dokumentácie v dvoch rovnopisoch (pre pacienta a pre
lekára, spresnenie podmienok vyhotovenia, odovzdávania
a uchovávania zdravotnej dokumentácie. Programové
vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo IV. časť Práva
pacientov.
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Názov úlohy

ÚOŠS

Dôvod predloženia

19.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MZ SR

20.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
137/2010 Z.z. o ovzduší
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o
odpadoch
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o obmedzovaní
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a
elektronických zariadeniach
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MŽP SR

Stanovenie jednoznačných kritérií výberu uchádzačov o
vydanie povolení, stanovenie jednoznačného postupu pri
výbere uchádzača o povolenie ZZS, upraviť možnosti pre
uchádzača odstrániť formálne nedostatky v žiadosti,
úprava opätovného vyhlásenia výberového konania v
prípade zrušenia povolenia, úprava dočasného poverenia
iného poskytovateľa ZZS v prípade zrušenia povolenia
pre poskytovateľa ZZS. Stanovenie podmienok pre
elektronickej aukcie a stanovenie podmienok pre
úspešnosť v aukcii. Programové vyhlásenie vlády SR 3.3
Zdravotníctvo V. časť Poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, financovanie zdravotníctva.
Transpozícia pripravovanej smernice EÚ o priemyselných
emisiách.
Transpozícia smernice EP a Rady o odpade z elektrických
a elektronických zariadení.
Potreba novelizácie niektorých ustanovení zákona
vyplynula z jeho uplatňovania v praxi.

21.
22.

23.

24.

25.

17.12.2010

MŽP SR
MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

ÚNMS SR

Transpozícia smernice EP a Rady o obmedzovaní
používania určitých nebezpečných látok v elektronických
a elektronických zariadeniach.
Predloženie v súvislosti s transpozíciou zostatkových
ustanovení smernice EP a Rady 2009/29/ES.

Zohľadnenie požiadaviek aplikačnej praxe.
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1.

Návrh zákona o správcoch alternatívnych investičných
fondov

2.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
417/2002 Z. z. o používaní analýzy deoxyribonukleovej
kyseliny na identifikáciu osôb

17.12.2010

ÚOŠS

I. štvrťrok 2013

Dôvod predloženia

MF SR, NBS Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o
správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa
menia dopĺňajú smernice 2004/41/ES a 2009/65/ES.
MPSVaR SR Transpozícia smernice Rady 2010/32/EU z 10. mája
2010, ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii
poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a
zdravotníckom sektore.
MŠVVaŠ SR Vytvorenie legislatívneho rámca pre implementáciu úloh
z Programového vyhlásenia vlády. Návrh zákona upraví
systém financovania sociálnej podpory študentov. Návrh
zákona tiež podporí väčšiu variabilitu vnútornej
organizácie a kompetencie vysokých škôl tak, aby bola
zosúladená zodpovednosť s kompetenciami a školy mohli
lepšie napĺňať svoje rôznorodé poslania. Programové
vyhlásenie vlády SR časť 3.4. Školstvo, veda, mládež a
šport.
MV SR
Transpozícia: 1. Rámcového rozhodnutia Rady
2009/905/SVV z 30. novembra 2009 o akreditácii
poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich
laboratórne činnosti, 2. Rámcového rozhodnutia Rady
2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných
údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej
spolupráce v trestných veciach, 3. Rozhodnutia Rady
2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení
cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a
cezhraničnej trestnej činnosti, 4. Rozhodnutia Rady
2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia
2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce,
najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej
činnosti.
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2.

3.

4.

5.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších
predpisov

ÚOŠS

II. štvrťrok 2013

Dôvod predloženia

MH SR

Realizácia 3. „balíčka“ energetických opatrení.
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 2.2
Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky; časť
Energetika - Vláda SR upraví pravidlá trhu s energiami s
cieľom pokračovať v liberalizácii energetického trhu,
zvýšiť konkurenciu v energetike, posilniť ochranu
spotrebiteľa a zvýšiť úroveň kvality služieb.
MK SR
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2000
Uznesenie vlády SR č. 284 z 15. apríla 2009 schválenej
Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z.
Stratégie rozvoja osvetovej činnosti. Predmetná úloha
z.
nadväzuje na plnenie uznesenia vlády SR č. 284/2009 k
Stratégii rozvoja osvetovej činnosti a úloh z nej
vyplývajúcich, a v rámci programového vyhlásenia vlády
napomáha plneniu cieľa Vláda bude hľadať účinné
nástroje na zvýšenie dostupnosti umenia ako osobitého
prostriedku celoživotného rozvíjania a kultivovania
osobnosti s dôrazom na mladú generáciu.
Návrh zákona o pracovných vzťahoch vo verejnej správe MPSVaR SR Cieľom návrhu zákona je zjednotenie právnej úpravy
pracovných vzťahov vo verejnej správe, odstránenie
existujúcich neopodstatnených rozdielov v pracovných a
služobných podmienkach, pružnejšia úprava pracovných
vzťahov, ktorá prispeje k budovaniu stabilnej a občanom
dobre slúžiacej verejnej správy.
MPSVaR SR Zjednotenie právnej úpravy odmeňovania zamestnancov
Návrh zákona o odmeňovaní vo verejnej správe
vo verejnej správe s cieľom odstrániť neopodstatnené
rozdiely v systéme odmeňovania štátnych zamestnancov a
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
MV SR
Riešenie problémov aplikačnej praxe.
Návrh zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

17.12.2010
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Názov úlohy
Návrh zákona o biomedicíne

17.12.2010

II. štvrťrok 2013

ÚOŠS

Dôvod predloženia

MZ SR

Zjednotenie etických a bioetických aspektov poskytovania
zdravotnej starostlivosti, zjednotenie etických a
bioetických aspektov vedy a výskumu v medicíne a
spôsobov ich uplatňovania v praxi. Programové
vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo I. časť Hodnota
zdravia a princípy zdravotnej politiky.
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ÚOŠS

1.

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014

MF SR

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (alebo nový zákon)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na
vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s
vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

MF SR

3.

4.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy

17.12.2010

III. štvrťrok 2013

Dôvod predloženia
Predkladá sa na základe čl. 58 Ústavy SR.

Novelizácia Štvrtej smernice Rady 78/660/ES z 25. júla
1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov
spoločností (alebo nová smernica).
MH SR
Zmena zákona v nadväznosti na záverečnú fázu
vyraďovania A1 Jaslovské Bohunice z prevádzky.
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 2.2
Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky; časť
Energetika V prípade jadrovej energetiky bude vláda SR
klásť dôraz na dodržiavanie vysokých noriem jadrovej
bezpečnosti.
MPSVaR SR Úprava minimálnej mzdy v súlade so splnomocňovacím
ustanovením zákona o minimálnej mzde.
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2.

Názov úlohy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti v znení
neskorších predpisov

ÚOŠS

Dôvod predloženia

MF SR, NBS Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o
systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie).
MH SR

3.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

MH SR

4.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom

MH SR

17.12.2010

IV. štvrťrok 2013

Transpozícia smernice EP a Rady o energetickej
efektívnosti výrobných zariadení. Programové vyhlásenie
vlády SR Kapitola 2.2 Podnikateľské prostredie, malé a
stredné podniky; časť Energetika - Vláda SR podporí
zavádzanie princípov zvyšovania energetickej efektívnosti
a znižovania energetickej náročnosti na strane výroby, ako
aj na strane spotreby vrátane prípravy a realizácie
podporných mechanizmov.
Programové vyhlásenie vlády SR - Kapitola 2.2
Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky - Vláda
SR sa bude snažiť uľahčiť podnikanie, znížiť
administratívnu náročnosť vo všetkých jeho fázach –
registrácia, podnikateľská činnosť, ukončenie podnikania
alebo presun podnikateľských aktivít na inú osobu.
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 4.2 Vnútorný
poriadok a bezpečnosť - Vláda SR posilní opatrenia v boji
proti terorizmu s dôrazom na plnenie záväzkov SR
prijatých na úrovni orgánov Európskej únie. Prijme ďalšie
nevyhnutné právne nástroje a prostriedky na elimináciu
hrozieb spočívajúcich v legalizácii príjmov z trestnej
činnosti a vo financovaní terorizmu. Bude pokračovať v
preberaní základných medzinárodných štandardov do
právneho poriadku SR v oblasti boja proti praniu
špinavých peňazí, financovania terorizmu a členov
teroristických skupín, ako aj iného napomáhania ich
nezákonnej činnosti.
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ÚOŠS

Dôvod predloženia
Cieľom navrhovanej novely je upraviť vymedzenie
knižníc, knižnično-informačných služieb, práv a
povinností knižníc a ich zriaďovateľov. Vláda posilní
postavenie knižníc ako centier vedomostí a poznania
využívajúc súčasné informačno – technologické možnosti.
Prispôsobenie zákona aktuálnym výzvam informačnej
poznatkovo orientovanej spoločnosti, sprístupnenie
chránených obsahov a možnosť nakladania s chráneným
obsahom v online prostredí.
Na základe zákona č. 218/1949 Zb. sa materiál predkladá
v závislosti na plánovanú valorizáciu vo verejnom
sektore.

5.

Návrh zákona o knižniciach a poskytovaní
knižnično-informačných služieb

MK SR

6.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom v znení neskorších predpisov

MK SR

7.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov
poskytovaných duchovným cirkví a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú zvýšené platové tarify zamestnancov verejnej
správy
Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktorými sa zabezpečí transpozícia právnych
aktov Európskej únie
Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktorými sa bude reagovať na poznatky a
požiadavky aplikačnej praxe vrátane prípadného
prehodnotenia alebo korekcií dovtedy schválených
právnych predpisov
Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych
predpisov vydávaných každoročne, napr. z dôvodu
uplatňovania valorizačných mechanizmov

MK SR

8.

9.

10.

11.

17.12.2010

IV. štvrťrok 2013

MPSVaR SR Realizácia splnomocňovacieho ustanovenia zákona o
odmeňovaní vo verejnej správe.
MS SR

Zabezpečenie transpozície právnych aktov Európskej
únie.

MS SR

Právne predpisy budú reagovať na poznatky a požiadavky
aplikačnej praxe vrátane prípadného prehodnotenia alebo
korekcií dovtedy schválených právnych predpisov.

MS SR

Právne predpisy vydávané každoročne, napr. z dôvodu
uplatňovania valorizačných mechanizmov.
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12.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
MŠVVaŠ SR
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a
školské zariadenia v znení neskorších predpisov

13.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

MZ SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MZ SR

14.

15.

17.12.2010

MZ SR

IV. štvrťrok 2013

Dôvod predloženia
Skvalitnenie normatívneho spôsobu financovania škôl a
školských zariadení financovaných podľa zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Programové vyhlásenie vlády SR časť 3.4. Školstvo,
veda, mládež a šport.
Definovanie celoživotného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov. Programové vyhlásenie vlády SR 3.3
Zdravotníctvo III. časť Kvalita poskytovanej zdravotnej
starostlivosti a bezpečnosť pacienta.
Vytvorenie uplatnenia nových podmienok vo verejnom
zdravotnom poistení a v individuálnom zdravotnom
poistení, vytvorenie predpokladov pre rozčlenenie
výkonov na plne hradené zo zdravotného poistenia,
čiastočne hradené a nehradené. Programové vyhlásenie
vlády SR 3.3 Zdravotníctvo VI. časť Zdravotné poistenie.
Umožnenie tvorby zisku z verejných zdrojov zdravotným
poisťovniam za presne stanovených podmienok, t.j. iba v
prípade, ak nebudú mať žiadneho poistenca na zozname
poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú
starostlivosť a v prípade, že budú mať uhradené uznané
záväzky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Programové vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo VI.
časť Zdravotné poistenie.
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16.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných
odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

MZ SR

17.

Návrh zákona o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

ÚJD SR

17.12.2010

IV. štvrťrok 2013

Dôvod predloženia
Optimalizácia a racionalizácia sústavy špecializačných
odborov a certifikovaných pracovných činnosti v
nadväznosti na inovácie a zmeny v ďalšom vzdelávaní
zdravotníckych pracovníkov, ktorá nadväzuje na
opatrenia realizované podľa programového vyhlásenie
vlády SR. Programové vyhlásenie vlády SR 3.3
Zdravotníctvo III. časť Kvalita poskytovanej zdravotnej
starostlivosti a bezpečnosť pacienta.
Ucelená právna úprava vyplývajúca z doterajších
novelizácií a potrieb aplikačnej praxe. Programové
vyhlásenie vlády SR časť 'Energetika'. 1. V prípade
jadrovej energetiky bude klásť vláda SR dôraz na
dodržiavanie vysokých noriem jadrovej bezpečnosti. 2.
Vláda SR podporí projekt výstavby jadrového zdroja
Jaslovské Bohunice iba pod podmienkou súkromnej
investície bez ďalšej účasti štátu. 3. Vláda SR bude pri
rokovaniach na všetkých platformách inštitúcií EÚ
presadzovať záujmy Slovenskej republiky vo všetkých
subsektoroch energetiky. 4. Vláda SR vytvorí
komunikačný priestor s podnikateľskou sférou pri
presadzovaní záujmov v medzinárodných a
multilaterálnych organizáciách (WTO, EK, OECD atď.).
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Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR Kapitola 2.2
Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky; časť
Obchod, služby a zahraničný obchod - Vo vnútornom trhu
musí byt prioritou rovnovážne postavenie predávajúceho i
spotrebiteľa s dôrazom na ochranu spotrebiteľa. Na tento
ciel bude vytvárať spravodlivý, komplexný a dobre
štruktúrovaný legislatívny rámec pre rovnovážne
postavenie predávajúceho i spotrebiteľa pri zachovaní
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.
Zabezpečenie transpozície právnych aktov Európskej
únie.

1.

Návrh spotrebiteľského zákonníka

MH SR

2.

Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktorými sa zabezpečí transpozícia právnych
aktov Európskej únie
Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktorými sa bude reagovať na poznatky a
požiadavky aplikačnej praxe vrátane prípadného
prehodnotenia alebo korekcií dovtedy schválených
právnych predpisov
Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych
predpisov vydávaných každoročne, napr. z dôvodu
uplatňovania valorizačných mechanizmov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a
o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti

MS SR

3.

4.

5.

17.12.2010

I. štvrťrok 2014

MS SR

Právne predpisy budú reagovať na poznatky a požiadavky
aplikačnej praxe vrátane prípadného prehodnotenia alebo
korekcií dovtedy schválených právnych predpisov.

MS SR

Právne predpisy vydávané každoročne, napr. z dôvodu
uplatňovania valorizačných mechanizmov.

MZ SR

Vytvorenie základného rámca pre uplatnenie bonusu v
prípade nevyčerpania zdravotnej starostlivosti.
Programové vyhlásenie vlády SR 3.3 Zdravotníctvo II.
časť Verejné zdravotníctvo a prevencia.
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1.

Návrh zákona o stavebných výrobkoch

2.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov

17.12.2010

ÚOŠS

II. štvrťrok 2014

Dôvod predloženia

MDVaRR SR Zabezpečenie jednoznačnej aplikácie nariadenia EP a
Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky
uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorými sa
zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.
MF SR
Transpozícia Smernice Rady 2008/8/ES z 12. februára
2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES,
pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb – článok 5
smernice.

Celkový počet úloh 274
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