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mesiac: február 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Príprava stratégie a akčného plánu na zlepšenie 

postavenia SR v Indexe digitálnej ekonomiky a 

spoločnosti (DESI) na volebné obdobie 2020 – 

2024 

 

MIRRI SR MH SR, 

MŠVVŠ SR, 

MV SR, 

MDV SR, 

MPSVR SR, 

ostatné 

relevantné ÚOŠS 

 Rada vlády SR 

pre jednotný 

digitálny trh a 

digitalizáciu 

verejnej správy 

 

Hospodárska a 

sociálna rada 

SR 

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení 

vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 

2020 – 2024 /ďalej len „PVV 2020 – 2024“/ 

v oblasti informatizácie zaviazala, že na volebné 

obdobie 2020 – 2024 pripraví stratégiu a akčný 

plán na zlepšenie postavenia SR v DESI, ktorý 

každoročne zostavuje Európska komisia (EK).   

Na tento záväzok nadviazala úloha B.2 

z uznesenia vlády č.298/2020 k  Národnému 

programu reforiem SR 2020 pridelená 

vtedajšiemu Úradu podpredsedníčky vlády SR 

pre investície a informatizáciu (dnes MIRRI) 

s termínom do 31.12.2020 podľa Akčného plánu 

Národného programu reforiem SR 2020 (úloha č. 

18). Slovensko v indexe digitálnej ekonomiky 

a spoločnosti (DESI) Európskej komisie za rok 

2019 obsadilo 21. miesto spomedzi 28 členských 

štátov EÚ a čo je vážnejšie, odstup od priemeru 

EÚ sa zväčšil. Vláda SR pripraví stratégiu a akčný 

plán na volebné obdobie 2020 - 2024, aby sa 

postavenie Slovenska výrazne zlepšilo. 
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mesiac: marec 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Správa o plnení úloh z Akčného plánu ochrany 

práv osôb patriacich k národnostným menšinám 

a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 

ÚV SR 

 

MK SR, 

MŠVVŠ SR, 

MV SR, 

MS SR 

ŠÚ SR, 

SNSĽP,  

ZMOS, ÚMS, 

RTVS, SNM 

Výbor pre 

národnostné 

menšiny 

a etnické 

skupiny 

Úloha B.3 z uznesenia vlády SR č. 492/2016 

z 26. októbra 2016  

2. Akčný plán ochrany práv osôb patriacich 

k národnostným menšinám a etnickým skupinám 

na roky 2021 – 2025 

ÚV SR 

 

MK SR, 

MŠVVŠ SR, 

MV SR, 

/ÚSVRK/ 

MS SR, 

MIRRI SR, 

MPSVR SR, 

MZ SR 

ŠÚ SR, ZMOS, 

ÚMS, RTVS, 

SNM  

Výbor pre 

národnostné 

menšiny 

a etnické 

skupiny 

Úloha B.3 z uznesenia vlády SR č. 492/2016 

z 26. októbra 2016 

3. Vyhodnotenie Stratégie rozvoja kultúry 

Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 

MK SR   Rada vlády SR 

pre kultúru 

Vyhodnotiť dosiahnuté výsledky pri plnení 

strategických oblastí, priorít a opatrení vládou 

schválenou stratégiou rozvoja kultúry.  

Pripraviť východiská pre vypracovanie ďalších 

strategických dokumentov v podmienkach rezortu 

kultúry. 

 

4. Aktualizácia Stratégie deinštitucionalizácie 

systému sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti v Slovenskej republike 

MPSVR SR  V rámci 

zriadenej 

pracovnej 

skupiny  

VÚC, 

obce, 

neverejný sektor 

 Záväzok z PVV 2020 – 2024 (str.47): 

„Ďalej vláda SR bude pokračovať v procese 

deinštitucionalizácie veľkokapacitných zariadení 

a pripraví Národný program rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 

roky 2021 – 2030 v spolupráci s mimovládnymi 

organizáciami v súlade s Dohovorom OSN o 

právach a povinnostiach osôb so zdravotným 

postihnutím.“ 

5. Koncepcia rozvoja štátnych archívov na roky 

2021 – 2026 

 

MV SR     PVV 2020 – 2024, oblasť Efektívna verejná 

správa, s. 27 

6. Stratégia ochrany archívnych dokumentov 

uložených v štátnych archívoch 

MV SR    PVV 2020 – 2024, oblasť Efektívna verejná 

správa, s. 27 
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7. Návrh Zásad vydávania Vestníka vlády 

Slovenskej republiky 

MV SR    Aktualizácia zásad vydávania Vestníka vlády 

Slovenskej republiky v nadväznosti na § 59b ods. 

3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

znení zákona č. 286/2020 Z. z. Uvedeným 

zákonom sa ustanovuje, že všeobecne záväzný 

predpis Úradu verejného zdravotníctva SR a 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 

vyhlasuje vo Vestníku vlády Slovenskej 

republiky. 

8. Návrh zabezpečenia prípravy a účasti športovej 

reprezentácie na XXIV. zimných olympijských 

hrách a XIII. zimných paralympijských hrách v 

Pekingu 2022 

MŠVVŠ SR 

 

Slovenský 

olympijský 

a športový 

výbor a 

Slovenský 

paralympijský 

výbor 

  Iniciatívny materiál    

 

9. Správa o plnení programu  

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík 

(2014 - 2020) 

MŽP SR  MV SR,  

MDV SR 

  Uznesenie vlády SR č. 738/2013                                

(nie je v programovom vyhlásení vlády) 

10. Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky 

vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na 

roky 2021 - 2025 

MZVEZ SR ÚSŽZ  Rada vlády pre 

krajanské 

otázky 

Potreba aktualizácie koncepcie štátnej politiky 

Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom 

žijúcim v zahraničí. 
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mesiac: apríl 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Informácia o stave monitorovania geologických 

faktorov životného prostredia s poukázaním na 

hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto 

haváriám 

MŽP SR     Uznesenie vlády SR č. 907/2002, bod B.3,  

Každoročne. 

2. Zmena garanta zákona č. 346/2013 Z. z. 

o obmedzení používania určitých nebezpečných 

látok v elektrických zariadeniach a elektronických 

zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

MŽP SR     Zákon sa týka elektrických a elektronických 

zariadení – výrobkov. V kompetencii MŽP SR nie 

je výrobková politika, pretože výrobky patria do 

kompetencie MH SR. Uvedenou zmenou garanta 

dôjde k prepojeniu environmentálnych aspektov 

výrobkov a REACH, ktoré sú pod záštitou MH 

SR.   

3. Aktualizácia Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu (SK RIS3)  

na roky 2021 - 2027 

 

MIRRI SR MŠVVS SR, 

MH SR,  

ostatné 

relevantné 

ÚOŠS 

Rada vlády SR 

pre vedu, 

techniku a 

inovácie 

 Na programové obdobie 2021-2027 zadefinovala 

EÚ 5 cieľov kohéznej politiky. Pre implementáciu 

kohéznych fondov musia byť v rámci každého 

cieľa politiky splnené tematické základné 

podmienky. Pre cieľ politiky 1 - Inteligentnejšia 

Európa (PO1) je základnou podmienkou dobré 

spravovanie Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu SR. Aktuálne platná 

stratégia bola prijatá na roky 2014-2020 a bez  jej 

aktualizácie nie je možné splniť základnú 

podmienku pre programové obdobie 2021-2027.  

4. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

 

MIRRI SR MV SR Rada vlády SR 

pre digitalizáciu 

verejnej správy a 

jednotný 

digitálny trh 

 Aktualizácia koncepcie na základe § 9 ods. 1 písm. 

a) Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

134/2020 Z. z. 

Zmysluplnou informatizáciou premeniť 

Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a 

transparentnú krajinu, ktorej cieľom je budovanie 

riadnej a efektívnej úrovne informatizácie vo 

verejnej správe. 

5. Návrh Partnerskej dohody SR  

na roky 2021 – 2027 

MIRRI SR ÚOŠS Rada vlády SR 

pre politiku 

HSR SR Požiadavka na spracovanie Partnerskej dohody 

vyplýva z článku 7 ods. 1 návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
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súdržnosti 2021 - 

2027 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a 

Európskom námornom a rybárskom fonde a 

rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre 

Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú 

bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza: 

 

 „Každý členský štát pripraví partnerskú dohodu, 

ktorá stanoví strategickú orientáciu 

programovania a mechanizmy efektívneho 

využívania EFRR, Kohézneho fondu, ESF + a 

ENRF na obdobie od 1. januára 2021 do 31. 

decembra 2027.“ 

6. Program stability Slovenskej republiky                                                                                                                            

 

MF SR    PVV SR na roky 2020-2024.                                                                                                                                                                           

Nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 

č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi 

rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi 

politikami a ich koordináciou. 

7. Národný program reforiem Slovenskej republiky                               

vrátane Plánu obnovy 

 

MF SR MDV SR, 

MŠVVŠ SR,     

MH SR,  

MŽP SR,  

MZ SR  

MV SR,  

MPSVR SR, 

MS SR, 

MPRV SR, 

MIRRI SR 

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi 

rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi 

politikami a ich koordináciou. 
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mesiac: máj 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Akčný plán inteligentnej mobility na Slovensku MDV SR MIRRI SR,  

MV SR,  

MH SR, 

MŠVVŠ SR 

  Akčný plán je vypracovaný prostredníctvom 

projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti 

dopravy, inovačnej kapacity v doprave 

a v zavádzaní inteligentnej mobility“  za účelom 

zavedenia novej verejnej politiky v oblasti 

inteligentnej mobility na Slovensku. Akčný plán 

stanovuje ďalší postup a harmonogram 

zavádzania inteligentných riešení v oblasti 

dopravy. Gestorom projektu je Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR. Projekt je financovaný 

z prostriedkov EÚ. 

2. Akčný plán inteligentných miest a regiónov 

 

MIRRI SR MDV SR 

MV SR 

  Akčný plán má poskytnúť metodické usmernenie 

pre mestá a regióny pre dosahovanie 

inkluzívneho, udržateľného a inteligentného rastu. 

Na Slovensku existuje významná potreba  

ucelenej národnej stratégie inteligentných miest, 

ako aj  metodiky tvorby strategických materiálov 

pre zabezpečenie ich vzájomnej prepojenosti a 

odstránenie informačnej duplicity. Mestá 

a regióny na SK by mali reflektovať na rastúcu 

urbanizáciu a celospoločenské trendy 

(demografické zmeny, využívanie technológií, 

klimatické zmeny a i.). Akčný plán bude 

navrhovať riešenia na tieto potreby použitím 

technologických alebo netechnologických riešení, 

ktoré podporia inteligentný rozvoj miest a 

regiónov. Súčasťou plánu bude tiež mechanizmus 

expertnej podpory samospráv pri príprave a 

implementácii projektov ich inteligentného 

rozvoja. 

3. Správa o postavení a právach príslušníkov 

národnostných menšín za obdobie rokov  

2019 – 2020 

ÚV SR MK SR, 

MŠVVŠ SR 

RTVS, SNM Výbor pre 

národnostné 

menšiny 

a etnické 

skupiny 

Čl. 4 ods. 1 písm. a) Štatútu splnomocnenca vlády 

SR pre národnostné menšiny 
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mesiac: jún 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Vyhodnotenie Stratégie rozvoja kreatívneho 

priemyslu v Slovenskej republike 

MK SR   Rada vlády SR 

pre kultúru 

Vyhodnotiť dosiahnuté výsledky pri plnení 

strategických opatrení a úloh vládou schválenou 

stratégiou rozvoja kreatívneho priemyslu  

v Slovenskej republike a navrhnúť ďalší postup 

strategického smerovania problematiky 

v podmienkach rezortu kultúry. 

2. Národný program aktívneho starnutia na roky 

2021 - 2030 

MPSVR SR MDV SR,  

MF SR, MIRRI, 

MK SR, MO SR, 

MPRV SR, 

MPSVR SR,  

MS SR, MV SR, 

MŠVVŠ SR,  

MZ SR,  

MZVEZ SR, 

MŽP SR , ostatné 

ústredné orgány 

štátnej správy 

Inštitút pre 

výskum práce 

a rodiny SR 

HSR SR, 

Rada vlády SR 

pre práva 

seniorov a 

prispôsobovanie 

verejných politík 

procesu starnutia 

populácie,  

Výbor pre osoby 

so zdravotným 

postihnutím, 

RV SR 

ĽPNMRR 

PVV 2020 – 2024 - „vláda SR podporí vznik 

komunitnej starostlivosti na podporu nielen 

psychologickej starostlivosti, ale aj sociálnej 

starostlivosti a podporu aktívneho životného 

štýlu seniorov“. 

3. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva 

Slovenskej republiky za rok 2020 

MPSVR SR  Ústredie práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny,  

Sociálna 

poisťovňa, 

Štatistický úrad 

SR 

HSR SR Správa nadväzuje na PVV 2020 – 2024 v oblasti 

ochrany  pracovných miest,  zabezpečenia 

sociálnych istôt (rodina, dôchodky, sociálne 

poistenie, zamestnanosť, sociálne služby). Jej 

cieľom je informovať Vládu SR, ale aj širokú 

verejnosť o stave a vývoji sociálnej situácie 

obyvateľstva na Slovensku na základe sociálno-

ekonomických ukazovateľov, získaných 

zo štátnych štatistických zisťovaní a 

administratívnych zdrojov údajov Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej 

poisťovne. 
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4. Návrh nariadenia vlády SR o metodike na 

výpočet podielu uznaného športu na rok 2022 

MŠVVŠ SR    Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

5. Koncepcia zavedenia povinného predškolského 

vzdelávania  

MŠVVŠ SR ZMOS,  

Únia miest,  

MF SR 

  PVV 2020 – 2024, oblasť Vzdelávanie a 

starostlivosť v ranom detstve 

6. Nastavenie systému optimalizácie siete škôl 

 

MŠVVŠ SR ZMOS,  

Únia miest,  

MF SR  

Sociálni partneri 

  PVV 2020 – 2024, oblasť Základné a stredné 

školstvo 

7. Koncepcia boja proti environmentálnej 

protiprávnej činnosti 

MŽP SR  

 

MV SR,  

MS SR,  

MF SR,  

GP SR, 

MPRV SR 

  Do MPK č. LP/2020/367 bol dňa 2. 9. 2020 

predložený materiál „Akčný plán boja proti 

environmentálnej protiprávnej činnosti na roky 

2021-2025“, ktorý sa síce odvoláva na PVV 

2020 – 2024, no pre vypracovanie takéhoto 

materiálu chýba konkrétnejší základný 

koncepčný dokument. 

 

Str. 26 PVV 2020 – 2024: S ohľadom na 

nepriaznivý vývoj situácie v oblasti ochrany 

klímy a ostatných zložiek životného prostredia 

bude vláda SR presadzovať zefektívnenie 

činnosti orgánov zabezpečujúcich právo v tejto 

oblasti (environmentálna kriminalita). Za týmto 

účelom je nevyhnutné prehodnotiť súčasný 

systém ochrany životného prostredia a vytvoriť 

podmienky na zvýšenie vymožiteľnosti práva v 

oblasti ochrany životného prostredia, s cieľom 

dosiahnuť priaznivý stav v tejto oblasti. 

 

Str. 92 PVV 2020 – 2024: Aj napriek zlepšeniu 

stavu životného prostredia v posledných 

desaťročiach naše súčasné politiky a systémy 

výroby a spotreby neumožňujú dosiahnutie 

dlhodobých cieľov udržateľného rozvoja a 

zabezpečenie zdravého životného prostredia pre 

všetkých obyvateľov. 
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Str. 93 PVV 2020 – 2024: Vláda SR sa zameria 

na  vymáhateľnosť práva v životnom prostredí. 

Bude vykonaný audit fungovania Slovenskej 

inšpekcie životného prostredia a okresných 

úradov s cieľom posilniť výkonnosť 

rozhodovania a kontroly. Vláda SR zavedie 

dôsledné opatrenia pre elimináciu 

poškodzovania zložiek životného prostredia 

prostredníctvom „ENVIROpolície“. 

8. Koncepcia orgánov štátnej správy starostlivosti o 

životné prostredie 

MŽP SR  MV SR 

 

  PVV 2020 – 2024, str. 4: Slovensko urgentne 

potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby 

a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, 

vzdelanej a stabilnej pracovnej sily, 

profesionálnej a nezávislej štátnej správy.  

Str. 26: S ohľadom na nepriaznivý vývoj situácie 

v oblasti ochrany klímy a ostatných zložiek 

životného prostredia bude vláda SR presadzovať 

zefektívnenie činnosti orgánov zabezpečujúcich 

právo v tejto oblasti (environmentálna 

kriminalita). Za týmto účelom je nevyhnutné 

prehodnotiť súčasný systém ochrany životného 

prostredia a vytvoriť podmienky na zvýšenie 

vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany 

životného prostredia, s cieľom dosiahnuť 

priaznivý stav v tejto oblasti. 

Str. 93: Na zabezpečenie efektívneho výkonu 

štátnej správy na okresných úradoch posilníme 

kontrolovateľnosť výkonu ochrany životného 

prostredia a zabezpečíme, aby MŽP SR malo 

reálny vplyv na kvalitu práce pracovníkov. Vláda 

SR sa zameria na  vymáhateľnosť práva v 

životnom prostredí. Bude vykonaný audit 

fungovania Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia a okresných úradov s cieľom posilniť 

výkonnosť rozhodovania a kontroly. Vláda SR 

zavedie dôsledné opatrenia pre elimináciu 

poškodzovania zložiek životného prostredia 

prostredníctvom „ENVIROpolície“. 
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9. Akčný plán implementácie SK RIS3  

na roky 2021 - 2023 

 

MIRRI SR MŠVVS SR, 

MH SR, 

ostatné 

relevantné ÚOŠS 

 Rada vlády SR 

pre vedu, 

techniku a 

inovácie 

Akčný plán detailizuje aktivity tzv. súboru 

politík SK RIS3 v časovom harmonograme 

(každé 2 roky). SK RIS3 nie je statický 

dokument, ale je nástrojom permanentného 

interného procesu učenia sa a zlepšovania 

systému a mechanizmov na základe 

kontinuálneho procesu podnikateľského 

objavovania (EDP), implementácie opatrení, ako 

aj monitorovania a hodnotenia tejto 

implementácie. Akčný plán reflektuje na 

implementáciu stratégie a zabezpečí: 

a) integráciu inštitucionálnej správy 

(Governance), ako základného prvku 

prekonania fragmentácie; 

b) zmeny v legislatíve súvisiacej so 

zabezpečením  dosiahnutia cieľov SK RIS3; 

c) definovanie opatrení  a súvisiace finančné 

rámce, ich súlad s prioritami a cieľmi SK RIS3 

(obsahové a časové zosúladenie); 

d) objektívnu finančnú parametrizáciu výdavkov 

pre výskum, inovácie a podporu 

konkurencieschopnosti v zmysle SK RIS3; 

e) monitorovanie a hodnotenie pokroku v plnení 

jednotlivých cieľov SK RIS3. 
10. Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov 

a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky 

na obdobie 2021 - 2030 

 

MZVEZ SR 

MH SR 

   Iniciatívny návrh, nadväznosť na 

predchádzajúce koncepčné materiály. 
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mesiac: júl 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Plán spravodlivej transformácie k 4 regiónom – 

horná Nitra, KE, BB, BA 

 

MIRRI SR MH SR, 

MPSVR SR, 

MŽP SR, 

MŠVVŠ SR, 

MF SR 

  Prioritou Vlády SR je v zmysle PVV 2020 – 2024  

vzorová transformácia regiónu Hornej Nitry na 

moderný región zameraný na perspektívne oblasti 

priemyslu a nízkouhlíkové technológie. Navyše sa 

Vláda SR zaviazala ukončiť výrobu elektriny zo 

spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky 

najneskôr do roku 2023, pričom zamestnanci majú 

byť opätovne integrovaní na trh práce. MŽP SR 

taktiež navrhne vylúčiť hnedé uhlie a lignit z 

bilančných zásob energetických surovín v SR. 

Okrem regiónu Hornej Nitry sa transformácia na 

nízkouhlíkovú ekonomiku týka prioritne aj 

Košického, Banskobystrického a Bratislavského 

regiónu.  

V Pláne spravodlivej transformácie sa vykoná 

hĺbková analýza transformačného potenciálu 

týchto štyroch regiónov. V zmysle výsledkov 

analýzy sa budú alokovať prostriedky z Fondu 

spravodlivej transformácie (vyše 400 miliónov 

eur) na jednotlivé opatrenia. Príprava uvedeného 

plánu je tiež predpokladom oprávnenosti čerpania 

z Fondu spravodlivej transformácie. 
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                                   mesiac: august  

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie 

SR na zmenu klímy 

MŽP SR    Hospodárska 

a sociálna rada 

SR, Rada vlády 

pre Európsku 

zelenú dohodu 

 

Uznesenie vlády SR č. 478/2018, bod B.1. 
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mesiac: september 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Národný program rozvoja životných podmienok 

na roky 2021 - 2030 

MPSVR SR MDV SR,  

MS SR,  

MV SR,  

MZ SR, 

MŠVVŠ SR, 

MIRRI SR,   

MŽP SR, 

MZVEZ SR, 

MPRV SR,  

MF SR,  

MO SR,  

MK SR 

IVPR, ZMOS, 

ÚMS, SK 8, 

MVO, 

Komisárka pre 

OZP 

Výbor pre 

osoby so 

zdravotným 

postihnutím, 

Rada vlády SR 

pre ľudské 

práva, 

národnostné 

menšiny 

a rodovú 

rovnosť 

Záväzok z PVV 2020 – 2024 (str.47): 

„Ďalej vláda SR bude pokračovať v procese 

deinštitucionalizácie veľkokapacitných zariadení 

a pripraví Národný program rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 

roky 2021 – 2030 v spolupráci s mimovládnymi 

organizáciami v súlade s Dohovorom OSN o 

právach a povinnostiach osôb so zdravotným 

postihnutím.“ 

2. Realizácia Stratégie digitálnej transformácie 

Slovenska 2030 – podpora digitalizácie širšej 

ekonomiky a rastu digitálnej ekonomiky 

 

MIRRI SR MH SR, 

MŠVVŠ SR, 

MF SR, 

MDV SR, 

MPSVR SR 

MV SR 

a ostatné 

relevantné 

ÚOŠS 

 Rada vlády SR 

pre jednotný 

digitálny trh 

a digitalizáciu 

verejnej správy, 

Bezpečnostná 

rada SR, 

Hospodárska 

a sociálna rada 

SR 

Úloha B.4. z Unesenia vlády SR č. 337 z 3. júla 

2019.  

Medzi kľúčové opatrenia patrí: 

1. budovanie siete európskych centier digitálnych 

inovácií, 

2. podpora vzniku a činnosti platforiem 

orientovaných na využitie pokročilých technológií 

ako umelá inteligencia, blockchain, HPC, 

kvantové technológie, 

3. činnosť koordinovaného mechanizmu odolnosti 

Slovenskej republiky voči informačným 

operáciám – vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti a zámeru národného projektu s 

cieľom obstarať softvérové riešenie vyhľadávania 

dezinformácií v online priestore. 

Vláda SR podporí rozvoj digitálnych služieb v 

štáte, a preto preskúma regulačné zaťaženie a 

odstráni zastarané regulácie, ktoré bránia rozvoju 

digitálnej ekonomiky. Vláda SR taktiež podporí 

nové trendy, ktoré prispievajú 

k novým formám digitálnej ekonomiky. Vláda SR 

zabezpečí vhodný legislatívny rámec, aby verejná 

správa bola pripravená a vybavená na prijímanie a 
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využívanie digitálnych technológií a vytvorí 

podmienky pre kvalitatívnu zmenu fungovania 

verejnej správy na princípoch digitalizácie. Tieto 

zámery Vláda SR pretaví aj do dlhodobých 

stratégií pre nové programové obdobie EÚ v 

súlade so stratégiou Digitálnej transformácie SR. 

3. Návrh programu spolupráce Interreg Europe 2021 

– 2027 

MH SR    Potreba odsúhlasenia zapojenia SR do programu 

Interreg Europe v rámci programového obdobia 

2021 – 2027 

4. Návrh programu spolupráce INTERACT IV 2021 

– 2027 

MH SR    Potreba odsúhlasenia zapojenia SR do programu 

INTERACT IV v rámci programového obdobia 

2021 – 2027 
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  mesiac: október 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Národná stratégia Slovenskej republiky pre 

BECEP 2021 - 2030 

MDV SR MV SR, 

MŠVVŠ SR, 

MZ SR,  

MŽP SR,  

MH SR 

  Dokument bude nadväzovať na Národný plán SR 

pre BECEP 2011 -2020. 

Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky 

v Slovenskej republike v rokoch 2011 – 2020 

2. Návrh účasti delegácie SR na Konferencii strán 

Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 

COP26 – Glasgow 

MŽP SR     Iniciatívny materiál 

3. 

Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky                                                                                                              

MF SR     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 473/2013 o spoločných ustanoveniach 

o monitorovaní a posudzovaní návrhov 

rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy 

nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne. 
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mesiac: november  

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Národný program kvality Slovenskej republiky 

na roky 2022 - 2026 

ÚNMS SR   Rada 

Národného 

programu 

kvality SR, 

odborná 

verejnosť 

Cieľom materiálu v oblasti štátnej politiky kvality 

je podporiť podnikateľské prostredie zvýšením 

efektivity a kvality riadenia činností organizácií 

verejnej správy prostredníctvom podpory 

a rozvoja manažérstva kvality najmä vo verejnej 

správe. Dokument je v súlade s PVV 2020 – 

2024. Kapitola „Zvýšenie konkurencieschopnosti  

- zlepšenie podnikateľského prostredia – zvýšenie 

životnej úrovne občanov, časť Podnikateľské 

prostredie“ /str. 49/ a „Zaistenie bezpečnosti 

obyvateľstva, časť Efektívna verejná správa /str. 

26/ 

2. Stratégia celoživotného vzdelávania  

na roky 2021 - 2030  

MŠVVŠ SR MF SR   Uznesenie vlády SR č.657/2011 – úloha B.2. 

 

3. Systém riadenia ľudských zdrojov zapojených do 

implementácie fondov EÚ v programovom 

období 2021 - 2027 

 MIRRI SR 

ÚV SR   Nastavenie uceleného a systémového prístupu ku 

vzdelávaniu všetkých administratívnych kapacít 

zapojených do riadenia, implementácie, kontroly 

a auditu PO 2021-2027. 

Zvýšiť mieru profesionalizácie administratívnych 

kapacít aj prostredníctvom pravidelného 

vzdelávania z úrovne koordinátora EŠIF. 

4. Operačný program Slovensko 

 

MIRRI SR 

   Vypracovanie návrhu Operačného programu 

Slovensko, v súlade s úlohou C.1 uznesenia vlády 

SR č 329/2020. V súlade s návrhom legislatívy 

EÚ bude vypracovaný návrh operačného 

programu, ktorý bude zahŕňať oblasti všetkých 

politických cieľov partnerskej dohody a aktivít v 

rámci ERDF, ESF+, JTF a Kohézneho fondu pre 

programové obdobie 2021 - 2027. 

5. Systém riadenia fondov EÚ v PO 2021 - 2027 

MIRRI SR 

  HSR SR Vypracovanie návrhu Systému riadenia fondov 

EÚ pre programové obdobie 2021-2027 ako 

základného metodického rámca procesu 

implementácie fondov EÚ. 

6. Koncepcia väzenstva SR na roky 2021 – 2030 
MS SR 

 Generálne 

riaditeľstvo 

 Dôvodom predloženia je záväzok vyplývajúci z 

PVV 2020 – 2024, oblasť Trestná politika a 
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Zboru väzenskej 

a justičnej stráže 

väzenstvo (str. 11) v znení „Vláda SR bude 

pokračovať v humanizácii a zmierňovaní 

obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone 

trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a 

medzinárodných inštitúcií, s osobitným dôrazom 

na vzdelávanie a posilňovanie pozitívnych 

sociálnych väzieb prostredníctvom zvyšovania 

dostupnosti foriem kontaktu väznených osôb s 

rodinou, najmä kontaktu medzi dieťaťom a jeho 

odsúdeným rodičom“. 
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mesiac: december 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na 

roky 2022 – 2030 

MK SR    Cieľom je podpora rozvoja knižníc. Potreba 

reagovať na spoločenské prostredie a technické 

podmienky, v ktorom knižnice pôsobia. 

Knižnice sa musia orientovať na nové služby pre 

verejnosť. 

2. Návrh strategického dokumentu prevencie 

a ukončovania bezdomovectva 

MPSVR SR MDV SR,  

MS SR,  

MV SR,  

MZ SR 

IVPR, ZMOS, 

ÚMS, SK 8, 

ÚSVRK SR, 

zástupcovia 

poskytovateľov 

sociálnych 

služieb, 

zástupcovia 

prijímateľov 

sociálnych 

služieb 

 Záväzok z PVV 2020 – 2024 (str.47): 

„Ďalej vláda SR pripraví návrh Národnej 

koncepcie prevencie a ukončovania 

bezdomovectva, zvýši dostupnosť služieb 

krízovej intervencie a zavedie samostatný 

príspevok na bývanie.“ 

3. Stratégia rozvoja služby včasnej intervencie MPSVR SR MŠVVŠ SR, 

MZ SR 

MVO 

Vyššie územné 

celky 

 

 Záväzok z PVV 2020 – 2024: 

„Vláda SR zavedie koordinovaný nadrezortný 

systém včasnej intervencie pre deti so 

zdravotným znevýhodnením a pre deti zo 

sociálne - znevýhodneného prostredia a ich 

rodiny a Národného programu rozvoja 

životných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím.“ 

4. Koncepcia organizácie a rozvoja integrovaného 

záchranného systému v zmysle zákona  

č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom 

systéme v znení neskorších predpisov 

 

MV SR MZ SR   - Potreba zadefinovania ďalšieho rozvoja  

integrovaného záchranného systému na ďalšie 

roky.  

-  Vypracovanie koncepcie vyplýva z § 4, písm. 

b) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom 

záchrannom systéme v znení neskorších 

predpisov: MV SR vypracúva v spolupráci s MZ 

SR koncepciu organizácie a rozvoja 

integrovaného záchranného systému.  

- PVV SR - kapitola Zaistenie bezpečnosti 

obyvateľstva – Krízové riadenie  a civilná 
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ochrana (str. 20) v znení: Vláda SR zabezpečí 

komplexný rozvoj záchranných zložiek 

integrovaného záchranného systému, 

technologický rozvoj ich koordinačných 

a operačných stredísk a ich vzájomnú 

interoperabilitu na dosiahnutie adekvátnej 

pripravenosti a umožnenie reakcie záchranných 

zložiek na mimoriadne udalosti a krízové 

situácie.  

 

5. Návrh na vybudovanie Národného 

vzdelávacieho, výcvikového a tréningového 

centra 

 

MV SR MŠVVŠ SR, 

MIRRI SR 

 Rada vlády SR 

pre odborné 

vzdelávanie 

a prípravu, 

Akreditačná 

komisia, 

Rada vlády SR 

pre vedu, 

techniku 

a inovácie 

V súlade s  PVV 2020 – 2024 (str. 25) 

Časť Hasičský a záchranný zbor: 

„Vláda  SR v záujme zvýšenia odbornosti 

a profesionality príslušníkov HaZZ podporí 

vybudovanie národného vzdelávacieho, 

výcvikového a tréningového centra, čím vytvorí 

vhodné podmienky na zvyšovanie úrovne 

vnútornej bezpečnosti SR. Dobudovaním 

národného centra sa vytvoria aj možnosti na 

vzdelávanie a  výcvik príslušníkov 

dobrovoľných hasičských zborov.“  
6. Nastavenie udržateľnej stratégie poplatkov za 

dopravnú cestu 

MDV SR   Hospodárska 

a sociálna rada 

SR 

Vláda SR si uvedomuje, že podiel železničnej 

nákladnej dopravy je na celkovom dopravnom 

výkone veľmi nízky, pričom železnica má 

potenciál tento podiel navýšiť a prispieť tak 

najmä k zníženiu environmentálnej záťaže 

a k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky. Vláda bude 

preto presadzovať zaistenie dostatočnej kapacity 

pre rozvoj nákladnej dopravy  na železnici, 

nastaví udržateľnú stratégiu poplatkov za 

dopravnú cestu, zlepší podmienky 

kombinovanej dopravy, podporí rozvoj 

nákladíšť a zefektívnenie prevádzky nákladnej 

dopravy. 

7. Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády 

Slovenskej republiky na rok 2022  

 

ÚV SR    V zmysle § 5 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole 

v štátnej správe v znení neskorších predpisov.  

8. Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove 

a vzdelávaní  

MŠVVŠ SR 

 

MPSVR SR,  

MZ SR,  

 Rada vlády SR 

pre ľudské 

PVV 2020 – 2024, oblasť Rovnosť príležitostí 

vo vzdelávaní 
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 MV SR,  

MF SR 

 

práva, 

národnostné 

menšiny 

a rodovú 

rovnosť  

 

9. Akčný plán riešenia šikanovania v školách a 

školských zariadeniach  

 

MŠVVŠ SR 

 

MV SR,  

GP SR (OČTK), 

MPSVR SR, 

VOP,  

Komisár pre deti, 

Komisár pre osoby 

so zdravotným 

postihnutím 

 Rada vlády SR 

pre prevenciu 

kriminality 

 

PVV 2020 – 2024, oblasť Ľudské práva a 

občianska spoločnosť 

 

10. Národný program duševného zdravia 2021-2030 

a akčné plány Národného programu duševného 

zdravia 2021-2030 pre obdobie rokov 2021-

2022 

MZ SR MŠVVŠ SR, 

MPSVR SR,  

MS SR,  

MV SR, MO SR, 

MDV SR, MK SR 

 Rada vlády SR 

pre duševné 

zdravie 

Plnenie PVV 2020 – 2024, kde sa vláda 

zaviazala zamerať sa na reformu starostlivosti 

o duševné zdravie s dôrazom na zvyšovanie 

dostupnosti starostlivosti s prihliadnutím na 

špecifiká rôznych skupín. 

11. Národný akčný radónový plán SR MZ SR MF SR , MV SR, 

MŽP SR, MŠVVŠ 

SR, MDV SR,  

MPSVR SR,  

MK SR 

ÚVZ SR,  

ÚNMS SR, 

ZMOS, 

Združenie 

podnikateľov 

Slovenska, 

NCZI,  

Štátny fond 

rozvoja bývania, 

Slovenská 

komora 

stavebných 

inžinierov, 

Slovenská 

komora 

architektov 

HSR SR Hlavnou a dlhodobou stratégiou akčného plánu 

je prispieť k zníženiu  rizika vzniku rakoviny 

pľúc v dôsledku zvýšeného ožiarenia radónom  

vo vnútornom ovzduší budov. Každý členský 

štát Európskej únie spolupracuje s Joint 

Research Centre a každoročne zasiela dáta z 

monitoringu radónu v pobytových priestoroch 

pre potreby Európskej Komisie. Slovenská 

republika ako jediný členský štát Európskej únie 

nemá k dispozícii dáta z monitoringu radónu  

v pobytových priestoroch.  

 

12. Koncepcia zriadenia štátnej distribučnej 

spoločnosti na dodávku liekov a zdravotníckych 

pomôcok 

MZ SR ÚVO, MF SR VšZP HSR SR MZ SR vypracuje koncepciu zriadenia štátnej 

distribučnej spoločnosti  na dodávku liekov a 

zdravotníckych pomôcok. 

13. Národná stratégia duševného vlastníctva ÚPV SR MK SR,  

MŠVVŠ SR,  

 HSR SR, Prispieť k zlepšeniu schopnosti krajiny 

vytvárať, používať a chrániť duševné 
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MS SR,  

Finančná správa 

SR 

Rada vlády SR 

pre vedu, 

techniku 

a inovácie 

vlastníctvo. Materiál nadväzuje na časť Veda, 

výskum a inovácie PVV 2020 – 2024, pričom 

zámerom stratégie je prispieť k zvyšovaniu 

povedomia verejnosti o duševnom vlastníctve, 

podpore malých a stredných podnikov pri 

zvyšovaní ich konkurencieschopnosti 

a k podpore transferu technológií z univerzít do 

súkromného sektora.  

14. Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030, 

výhľadovo do roku 2050 

MŽP SR  

 

 

 

  PVV 2020 – 2024, str. 97 

15. Vodný plán Slovenska na roky 2022-2027 MŽP SR     § 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov.  

16. Programy starostlivosti o chránené vtáčie 

územia (tzv. „4. balík“) 

MŽP SR 

 

   § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Rozhodnutie Európskej komisie podať žalobu 

voči SR k porušeniu č. 2018/4076. 

PVV 2020 – 2024, časť: zodpovedná ochrana 

životného prostredia so zabezpečením 

komplexnej starostlivosti o všetky zložky 

životného prostredia – lesov, pôdy, vody, 

ovzdušia, a biodiverzity s cieľom zmierňovania 

dopadov zmeny klímy. 

17. Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia  

 

MŽP SR    Rada vlády pre 

Európsku 

zelenú dohodu 

Úloha vyplýva z PVV 2020 – 2024. 

Pôvodne bola stratégia  súčasťou pracovného 

plánu vlády na rok 2020.  

V rámci Európskej zelenej dohody sa 

predpokladá prijatie 8. environmentálneho 

akčného plánu EÚ  v 1. polroku 2021. Nový 

EAP vytýči nové ciele EÚ pre „Nulové 

znečistenie“ („Zero pollution“ ). Z tohto dôvodu 

je žiaduce, aby pripravovaná Stratégia na 

zlepšenie kvality ovzdušia premietla aj nové 

ambície environmentálnej politiky EÚ. 

18. Národný lesnícky program SR pre obdobie 

rokov 2022 – 2032 

MPRV SR    Na základe materiálu, ktorý prerokovala vláda 

na svojej 160. schôdzi 12.06.2019, MPRV SR sa 

zaviazalo po vyhodnotení akčného plánu 
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Národného lesníckeho programu SR na obdobie 

2015 – 2020 predložiť na rokovanie vlády nový 

návrh Národného lesníckeho programu 

Slovenskej republiky a jeho akčný plán na 

obdobie rokov 2022 – 2030. Cieľom programu 

je riešiť v priebehu rokov 2022 - 2030 

identifikované hlavné problémy lesného 

hospodárstva Slovenska a postaviť základy 

lesného hospodárstva Slovenska na prírode 

blízkom hospodárení, princípoch obehového 

hospodárstva a zavádzaní moderných 

technológií a postupov obhospodarovania lesa. 

Vláda sa vo svojom PVV 2020 – 2024 zaviazala 

ku stabilizácii lesov a zabezpečeniu ich funkcií 

prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia, 

ktoré bude uplatňované v národných parkoch 

a uprednostňované v lesoch  s aktívnym 

manažmentom. Vláda vo svojom PVV 2020 – 

2024 takisto uvádza, že vplyvom klimatických 

zmien je stav lesov zlý a v dôsledku nedocenenia 

ich významu sa naďalej zhoršuje a riešenie vidí 

aj v lesníctve, ktoré bude aktívnou súčasťou 

transformácie na obehové hospodárstvo a 

nízkouhlíkovú bioekonomiku. Súčasťou 

Národného lesníckeho programu bude aj 

aktualizácia zásad štátnej lesníckej politiky, 

ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 

9/1993 a koncepcia rozvoja drevospracujúceho 

priemyslu. 

19. Vyhodnotenie implementácie a aktualizácia 

Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 

2030 

 

MIRRI SR MH SR, 

MŠVVŠ SR, 

MF SR, 

MDV SR,  

MPSVR SR 

MV SR 

a ostatné 

relevantné ÚOŠS 

Rada vlády SR 

pre jednotný 

digitálny trh 

a digitalizáciu 

verejnej správy, 

Bezpečnostná 

rada SR, 

HSR SR 

 Úloha B.2. z Uznesenie vlády SR č. 206 zo 7. 

mája 2019. Vláda SR podporí rozvoj digitálnych 

služieb v štáte, a preto preskúma regulačné 

zaťaženie a odstráni zastarané regulácie, ktoré 

bránia rozvoju digitálnej ekonomiky. Vláda SR 

taktiež podporí nové trendy, ktoré prispievajú k 

novým formám digitálnej ekonomiky. Vláda SR 

zabezpečí vhodný legislatívny rámec, aby 

verejná správa bola pripravená a vybavená na 

prijímanie a využívanie digitálnych technológií 
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a vytvorí podmienky pre kvalitatívnu zmenu 

fungovania verejnej správy na princípoch 

digitalizácie. Tieto zámery Vláda SR pretaví aj 

do dlhodobých stratégií pre nové programové  

obdobie EÚ v súlade so stratégiou Digitálnej 

transformácie SR. 

20. Organizačné zabezpečenie Švajčiarskeho 

finančného mechanizmu v programovom období 

2019 - 2029 

 

 

MIRRI SR MF SR   Potreba určiť národné orgány, ktoré budú viesť 

negociácie pri uzatváraní bilaterálnej rámcovej 

dohody. S cieľom optimalizácie implementačnej 

štruktúry na MIRRI bude presunutá agenda 

Finančného mechanizmu Európskeho 

hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu a Švajčiarskeho finančného 

mechanizmu. 

21. Koncepcia odmeňovania a rozvoja líderstva 

v štátnej službe 

ÚV SR  MV SR KOZ SR  HSR SR Koncepciu odmeňovania a rozvoja líderstva 

v štátnej službe je Úrad vlády SR povinný 

vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR 

na základe Stratégie riadenia ľudských zdrojov 

v štátnej službe na roky 2015 – 2020. 

Výsledkom koncepcie má byť nastavenie 

nového systému odmeňovania, ktorý bude 

zameraný na zjednotenie platových tried a bude 

podporovať princípy rovnakého a 

spravodlivého odmeňovania, ako aj kariérneho 

rastu. Zmena princípov odmeňovania ako 

dôležitého nástroja na riadenie ľudských 

zdrojov vyplýva tiež z PVV 2020 – 2024.  

22. Návrh rozvoja udržateľného cestovného ruchu 

do roku 2030 

MDV SR MIRRI SR, 

MHSR,  

MV SR,  

MPaRV SR, 

MZVaEZ SR,  

MZ SR,  

MŽP SR,  

MŠVVŠ SR, 

MPSVaR SR,  

MK SR 

 ZCR SR, 

AHRS,  

ZMOS,  

AICES, 

SACKA, 

SSSCR 

PVV 2020 – 2024: Základnú orientáciu 

cestovného ruchu Slovenskej republiky bude 

určovať Stratégia rozvoja udržateľného 

cestovného ruchu do roku 2030, ktorá bude 

súčasťou Národného strategického plánu, a 

ktorá zadefinuje strategické ciele, nástroje a 

úlohy pre ich napĺňanie vzhľadom na 

udržateľné využívanie potenciálu krajiny, 

zvyšovanie ekonomického rastu regiónov a 

zlepšenie rozpoznateľnosti Slovenska ako 

atraktívnej a autentickej dovolenkovej 

destinácie. 
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Odôvodnenie: Ukončenie Stratégie rozvoja CR 

do roku 2020 

23. Národná stratégia na podporu rodiny a 

demografického rastu v SR 2021-2030 

MPSVR SR    V súlade s PVV 2020 – 2024, kapitola Ochrana 

pracovných miest a zabezpečenie sociálnych 

istôt, časť Rodina (str. 44) : „vytvorenie 

poradného orgánu vlády SR, Rady vlády SR 

pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá 

pripraví Národnú stratégiu na podporu rodiny a 

demografického rastu v Slovenskej republike.“ 

Odôvodnenie: V PVV 2020 – 2024, v kapitole 

Ochrana pracovných miest a zabezpečenie 

sociálnych istôt, časť Rodina je na str. 44 

uvedená úloha:...„vytvorenie poradného orgánu 

vlády SR, Rady vlády SR pre rodinnú politiku a 

demografiu, ktorá pripraví Národnú stratégiu na 

podporu rodiny a demografického rastu v 

Slovenskej republike.“ Vzhľadom na dodatočné 

rokovania, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR bude gestorom tejto úlohy. Z 

uvedeného dôvodu je potrebné uvedenú úlohu 

zaradiť do Plánu práce vlády Slovenskej 

republiky na rok 2021. 

 

 

 

Použité skratky: 

AICES   - Asociácia informačných centier Slovenska 

AHRS    - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 

EFRR   - európsky fond regionálneho rozvoja 

ENRF   - Európsky námorný a rybársky fond 

ERDF    - Európsky fond pre regionálny rozvoj 

ESF   - Európsky sociálny fond 

EŠIF   - Európske štrukturálne a investičné fondy 

GP SR   - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

HSR SR   - Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky 

IVPR      - Inštitút pre výskum práce a rodiny 

Komisárka pre OZP    - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 

MDV SR  - Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MF SR    - Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

https://ivpr.gov.sk/
https://ivpr.gov.sk/
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/
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MH SR   - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MIRRI   - Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

MK SR   - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

MO SR    - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

MPRV SR  - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

MPSVR SR  - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MS SR   - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MV SR   - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MŠVVŠ SR  - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MZ SR   - Ministerstvo zdravotníctva SR 

MZVEZ SR  - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

MŽP SR   - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NCZI       - Národné centrum zdravotníckych informácií 

OČTK      - Orgány činné v trestnom konaní 

PVV 2020 – 2024 - Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024  

RV EZD  - Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu 

RTVS      - Rozhlas a televízia Slovenska 

RV SR  ĽPNMRR - Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

SACKA   - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných  

SIŽP    - Slovenská inšpekcia životného prostredia 

SK 8     - Združenie samosprávnych krajov 

SNM       - Slovenské národné múzeum 

SNSĽP    - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

SOP SR     - Štátna ochrana prírody SR 

SSSCR   - Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu 

ŠÚ SR   - Štatistický úrad SR 

ÚMS      - Únia miest Slovenska  

ÚNMS SR     - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

ÚSVRK SR  - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 

ÚSŽZ     - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

ÚV SR   - Úrad vlády Slovenskej republiky 

ÚVO   - Úrad pre verejné obstarávanie 

ÚVZ SR   - Úrad verejného zdravotníctva SR 

VOP    - Verejný ochranca práv 

VšZP   - Všeobecná zdravotná poisťovňa 

ZCR SR   - Zväz cestovného ruchu SR  

ZMOS      - Združenie miest a obcí Slovenska 

http://www.nczisk.sk/
http://www.nczisk.sk/
https://is.ambis.cz/th/iwk5w/Organy_cinne_v_trestnom_konani_Bc..pdf
https://is.ambis.cz/th/iwk5w/Organy_cinne_v_trestnom_konani_Bc..pdf
https://www.rtvs.sk/
https://www.rtvs.sk/
https://www.snm.sk/
https://www.snm.sk/
https://www.statistics.sk/
https://www.statistics.sk/
https://www.uniamiest.sk/
https://www.uniamiest.sk/
https://www.unms.sk/
https://www.unms.sk/

