Plán
práce vlády Slovenskej republiky
na rok 2018
(schválený uznesením vlády SR z 24. januára 2018, č. 30)

Bratislava, 24. januára 2018

mesiac: Január
P.č.

1.

Názov úlohy

Predkladá

Spolupracujúci
rezort

Návrh na uzavretie ujednania generálneho
tajomníka Organizácie spojených národov a vlády
Slovenskej republiky

MZVEZ SR

Názov úlohy

Predkladá

Spolupracujúci
rezort

Návrh na zabezpečenie financovania NKP Rusovce
vrátane priľahlého areálu

ÚV SR

MF SR

Iné
zainteresované
orgány

Poradné
orgány

Dôvod predloženia
Politika nulovej tolerancie voči sexuálnemu
násiliu páchanému príslušníkmi mierových
operácií OSN je jednou z priorít SR na pôde OSN.
Zvyšovanie povedomia o prevencii sexuálneho
násilia a násilia páchaného na ženách počas
ozbrojených
konfliktov
je
aj
súčasťou
dobrovoľných záväzkov a prísľubov, ku ktorým
sa vláda SR zaviazala v súvislosti s členstvom
v Rade OSN pre ľudské práva v r. 2018 – 2020.

mesiac: Február
P.č.

1.

Iné
zainteresované
orgány

Poradné
orgány

Dôvod predloženia
Návrh
na
zabezpečenie
financovania
rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach a priľahlého
areálu bude spracovaný z dôvodu nevyhnutnosti
konečného riešenia havarijného stavu národnej
kultúrnej pamiatky. Koncepčný materiál bude
sumarizovať doposiaľ vykonané opatrenia vrátane
nového návrhu zabezpečenia rekonštrukcie
kaštieľa vrátane priľahlého areálu.
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mesiac: Marec
P.č.

Názov úlohy

Predkladá

Národná stratégia duševného vlastníctva

ÚPV SR

Názov úlohy

Predkladá

1.

Program stability Slovenskej republiky

MF SR

2.

Národný program reforiem Slovenskej republiky

MF SR

3.

Návrh konkrétnych opatrení na zavedenie
systémového nástroja na podporu domáceho
cestovného ruchu prostredníctvom daňových
a odvodových stimulov

MDV SR

1.

Spolupracujúci
rezort

Iné
zainteresované
orgány

Poradné
orgány

Dôvod predloženia

Hospodárska
a sociálna rada
SR

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 20162020, časť „Podpora výskumu a inovácií“. Vláda
SR sa zaviazala prijať dlhodobú národnú
stratégiu v oblasti duševného vlastníctva ako
systémový prierezový nástroj pre koordináciu
aktivít súvisiacich s cielenou podporou výskumu
a inovácií, ich využívania a ochrany.

Poradné
orgány

Dôvod predloženia

mesiac: Apríl
P.č.

Spolupracujúci
rezort

MDV SR,
MŠVVŠ SR,
MH SR,
MŽP SR,
MZ SR,
MV SR,
MPSVR SR,
MS SR, ÚPVII
MPRV SR
MPSVR SR,
MF SR

Iné
zainteresované
orgány

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 20162020; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi
rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi
politikami a ich koordináciou.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi
rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi
politikami a ich koordináciou.

Sociálna
poisťovňa, VÚC,
Zväz cestovného
ruchu SR, Zväz
hotelov
a reštaurácií SR,
ZMOS

Hospodárska
a sociálna rada
SR

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje cielený
systémový nástroj na podporu domáceho
cestovného ruchu medzi ekonomicky aktívnym
obyvateľstvom, hoci skúsenosti zo zahraničia
s podobnými systémami potvrdzujú ich účinnosť
zvyšovaním účasti rezidentov na domácom
cestovnom ruchu.
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4.

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského
prostredia

MH SR

5.

Priebežná informácia o rokovaniach o vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska z EÚ

MZVEZ SR

Názov úlohy

Predkladá

1.

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva
Slovenskej republiky za rok 2017

MPSVR SR

2.

Návrh programu predsedníctva SR vo
Vyšehradskej skupine (V4) na obdobie 1. júl 2018
– 30. jún 2019

MZVEZ SR

3.

Kandidatúra Slovenskej republiky na
predsedníctvo zasadnutia Rady Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj na ministerskej
úrovni v roku 2019

MZVEZ SR

Hospodárska
a sociálna rada
SR

MDV SR, MF
SR, MPRV SR,
MPSVR SR,
MS SR, MV
SR,
MŠVVŠ SR,
MŽP SR, NBÚ,
ÚNMS SR

Iniciatívny materiál na základe priority vlády SR
uľahčovať
podnikanie
odbúravaním
neopodstatnených
regulačných
bariér
sa
byrokracie, ktoré podnikateľom spôsobujú
dodatočné finančné náklady a časové zaťaženie.

Cieľom plánovaného materiálu bude poskytnutie
informácie o priebehu rokovaní medzi EÚ a UK
o vystúpení UK z EÚ s dôrazom na budúce
vzťahy a prechodné obdobie.

mesiac: Jún
P.č.

Spolupracujúci
rezort

Iné
zainteresované
orgány

Poradné
orgány

Dôvod predloženia

Hospodárska
a sociálna rada
SR,
Výbor NR SR
pre sociálne
veci

Predloženie informácie o stave a vývoji sociálnoekonomickej situácie obyvateľstva za uplynulé
obdobie.

Vláda SR sa zaviazala v programovom vyhlásení
na roky 2016 – 2020, že bude pokračovať
v aktívnej účasti na regionálnej úrovni
a bilaterálnej spolupráci v rámci V4. V súvislosti
s prevzatím rotujúceho predsedníctva vo V4 od
júla 2018 je potrebné vypracovať návrh
predsedníckeho programu, ktorý po schválení
vládou SR musí byť formálne odsúhlasený aj
ostatnými partnermi v krajín V4.
Cieľom návrhu je informovať o rozhodnutí rady
OECD k predsedníctvu SR na zasadnutí rady
OECD na ministerskej úrovni v roku 2019
a identifikovať predpokladané náklady spojené
s predsedníctvom.
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mesiac: Júl
P.č.

Názov úlohy

Predkladá

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia
(tzv. „2. balík“)

MŽP SR

Názov úlohy

Predkladá

1.

Koncepcia ochrany prírody a krajiny

MŽP SR

2.

Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017

MPRV SR

3.

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v
SR za rok 2017

MPRV SR

Názov úlohy

Predkladá

Spolupracujúci
rezort

Akčný plán k stratégii ochrany pamiatkového
fondu

MK SR

MDV SR,
MH SR,
MPSVR SR

1.

Spolupracujúci
rezort

Iné
zainteresované
orgány

Poradné
orgány

Dôvod predloženia
EU pilot 8936(2016)ENV a § 54 ods. 20 zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.

mesiac: August
P.č.

Spolupracujúci
rezort

Iné
zainteresované
orgány

Poradné
orgány

Hospodárska
a sociálna rada
SR
Hospodárska
a sociálna rada
SR

Dôvod predloženia
§ 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov
štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Zákon č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov
štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

mesiac: September
P.č.

1.

Iné
zainteresované
orgány
ZMOS, SK 8,
Únia miest
Slovenska,
vlastníci NKP

Poradné
orgány

Dôvod predloženia

Rada vlády SR
pre kultúru

Programové vyhlásene vlády SR na roky 20162020
v
znení
uznesenia
vlády
SR
č. 588/2017 z 13.12.2017.

5

mesiac: Október
P.č.

Názov úlohy

Predkladá

1.

Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky

MF SR

2.

Správa o možných nástrojoch na zabezpečenie
vhodnej štruktúry absolventov vysokých škôl z
pohľadu potrieb spoločnosti
Návrh Štátnych programov výskumu a vývoja pre
roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028

MŠVVŠ SR

MPSVR SR,
MH SR

MŠVVŠ SR

ministerstvá,
OÚOŠS,

SAV, orgány
reprezentácie
vysokých škôl,
reprezentatívni
zástupcovia
zamestnávateľských zväzov

Názov úlohy

Predkladá

Spolupracujúci
rezort

Iné
zainteresované
orgány

Príprava a priority slovenského predsedníctva
OBSE v roku 2019

MZVEZ SR

3.

Spolupracujúci
rezort

Iné
zainteresované
orgány

Poradné
orgány

Hospodárska
a sociálna rada
SR
Rada vlády SR
pre vedu,
techniku
a inovácie

Dôvod predloženia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 473/2013 z
21.5.2013 o spoločných
ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní
návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení
nápravy nadmerného deficitu členských štátov
v eurozóne.
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 20162020, oblasť „Vysoké školstvo“.
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 20162020, oblasť „Podpora výskumu a vývoja“.

mesiac: November
P.č.

1.

Poradné
orgány

Dôvod predloženia
Zámerom je informovať vládu SR o stanovených
prioritách ako aj o príprave predsedníctva SR
v OBSE.
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mesiac: December
P.č.

Názov úlohy

Predkladá

Spolupracujúci
rezort

1.

Akčný plán pre životné prostredie a zdravie
obyvateľov SR V (NEHAP V)

MZ SR

2.

Koncepcia udržateľného rozvoja nehmotného
kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry

MK SR

3.

Správa o realizácii Národnej stratégie
regionálneho rozvoja za rok 2017

ÚV SR

4.

Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády
Slovenskej republiky na rok 2019

ÚV SR

Iné
zainteresované
orgány

Poradné
orgány

Dôvod predloženia

MH SR,
MŽP SR
MPSVR SR,
MDV SR,
MPRV SR,
MŠVVŠ SR

Hospodárska
a sociálna rada
SR

MŠVVŠ SR,
MDV SR,
MPRV SR

Rada na
ochranu
nehmotného
kultúrneho
dedičstva

Materiál
bude
vychádzať
zo
záverov
6. Ministerskej konferencie o životnom prostredí
a zdraví, ktorá sa konala v júni 2017 v Ostrave.
Príslušní ministri sa zaviazali napĺňať nové
oblasti
envirometálno-zdravotnej
politiky
vychádzajúc z Ostravskej deklarácie o životnom
prostredí a zdraví. Cieľom navrhovaného
materiálu, ktorý nahradí doposiaľ uplatňovaný
akčný plán NEHAP IV z roku 2011, je
implementovať záväzky vyplývajúce z tejto
deklarácie v podmienkach SR.
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 20162020 – „zabezpečiť ochranu, podporu a rozvoj
nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej
ľudovej kultúry“. Koncepčný materiál bude
zameraný na udržateľný rozvoj nehmotného
kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry
s dôrazom na ich uplatnenie v širšom kontexte
(vzdelávací
proces,
kreatívny priemysel,
cestovný ruch a i.).
Zo základného dokumentu podpory regionálneho
rozvoja, aktualizovanej Národnej stratégie
regionálneho rozvoja a zo zákona č. 539/2008 Z.
z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona
č. 309/2014 Z. z., vyplýva povinnosť vyšším
územným celkom každoročne predkladať Správu
o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie na
regionálnej úrovni a povinnosť ÚV SR
predkladať vláde SR raz ročne správu o realizácii
Národnej stratégie regionálneho rozvoja.
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 20162020 a na základe § 5 zákona č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov.

Hospodárska
a sociálna rada
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5.

6.

7.

8.

Správa o postupoch zabezpečenia uvedenia
úrovne kvalifikácie v Slovenskom kvalifikačnom
rámci (SKKR) na všetkých dokladoch o
dosiahnutom vzdelaní (s odkazom na príslušnú
úroveň Európskeho kvalifikačného rámca)
Správa o stave implementácie výskumu
"Vzdelanie a zručnosti online" (PIAAC Online) identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií
pre 21. storočie za účelom pravidelného
sledovania zmien a vývoja zručností a lepšieho
zacielenia vzdelávacích programov ďalšieho
vzdelávania - návrh opatrení a stratégií na šírenie
výskumu
Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce
Slovenskej republiky

MŠVVŠ SR

Hospodárska
a sociálna rada
SR

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 20162020, oblasť „Ďalšie vzdelávanie“.

MŠVVŠ SR

Hospodárska
a sociálna rada
SR

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 20162020, oblasť „Ďalšie vzdelávanie“.

Informácia o výsledkoch a odporúčaniach
vyplývajúcich z hodnotenia tzv. Peer Review
výboru OECD pre rozvojovú pomoc.

MZVEZ SR

MZVEZ SR

Nakoľko končí platnosť aktuálnej Strednodobej
stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej
republiky na roky 2014-2018, je potrebné
pripraviť
nový
programovací
dokument
slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce.
V roku 2018 sa uskutoční prvé hodnotenie
slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce
Výborom OECD pre rozvojovú pomoc, z ktorého
pre SR vyplynú odporúčania na zefektívnenie
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
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