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mesiac: marec 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Informácia o výsledkoch 26. konferencie 

zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o 

zmene klímy, 16. konferencie zmluvných strán 

Kjótskeho protokolu a 3. konferencie strán 

slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, 

Glasgow, Spojené kráľovstvo, 31. október – 12. 

november 2021 

MŽP SR 

   

Bod D.2. uznesenia vlády SR č. 589 zo 14. 

októbra 2021 

2. Správa o plnení programu „Štátny program 

sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021)“ 

MŽP SR 

 

 

MV SR, MDV 

SR, MH SR, 

MO SR, MPRV 

SR 

 Hospodárska 

a sociálna rada 

SR  

Uznesenie vlády SR č. 7/2016, bod B.5 

3. Národný akčný plán k Európskej záruke pre deti 

 

MPSVR SR MV SR, MS 

SR, MZ SR, 

MIRRI SR, 

MŠVVŠ SR, 

MDV SR 

Úrad komisára 

pre deti, Úrad 

splnomocnenca 

vlády pre rómske 

komunity, 

Mimovládne 

organizácie,  

ZMOS 

 Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení 

vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 

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

oblasti rodinnej politiky, kapitola Ochrana 

pracovných miest a zabezpečenie sociálnych 

istôt, časť Sociálne služby (str. 46) zaviazala, že 

„bude venovať zvýšenú pozornosť rozličným 

otázkam a aktuálnym výzvam v oblasti ochrany 

detí v digitálnom priestore“. 

Na základe Odporúčania rady EU 2021/1004 zo 

14. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európska 

záruka pre deti, SR sa zaviazala do deviatich 

mesiacov od prijatia tohto odporúčania predložili 

Komisii akčný plán na obdobie do roku 2030.  

4. Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na 

posudzovanie vybraných vplyvov  

MH SR   Hospodárska 

a sociálna rada 

SR 

1. Programové vyhlásenie vlády SR, časť Politika 

lepšej regulácie: „vláda SR bude vykonávať ex 

post hodnotenie regulačných a administratívnych 

povinnosti v právnych predpisoch 

ovplyvňujúcich podnikanie a život a 

v nadväznosti na realizovaný audit goldplatingu 

pokračovať v odstraňovaní neopodstatneného 

presahu slovenskej legislatívy nad rámec 

legislatívy EÚ“. 



3 

 

2. Plán obnovy a odolnosti SR, Komponent 14, 

Reforma 1 „Opatrenia na zníženie regulačného 

zaťaženia podnikania“. 

 

 

 

 

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  

B3., každoročne. 

2. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 

(2022 – 2027) 

MŽP SR  MV SR, MDV 

SR, MH SR, 

MO SR, MPRV 

SR 

 Hospodárska 

a sociálna rada 

SR  

Uznesenie vlády SR č. 7/2016, bod B.6 

Podaná žiadosť o predĺženie termínu na 

predloženie programu na rokovanie vlády SR 

z 31. 12. 2021 do 30. 4. 2022. 

3. Program stability Slovenskej republiky  MF SR   Hospodárska 

a sociálna rada 

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 

 

4. 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, ÚV 

SR 

 

 Hospodárska 

a sociálna rada 

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. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. 
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mesiac: máj 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Stratégia prevencie kriminality 2022 - 2028 

 

MV SR   Rada vlády SR 

pre prevenciu 

kriminality 

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

 

 

mesiac: jún 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Správa o priebehu a následkoch povodní na 

území Slovenskej republiky v období od júla do 

konca decembra 2021 

MŽP SR MV SR   § 19 ods. 11, § 23 ods. 1 písm. e) tretieho bodu 

a § 28 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane 

pred povodňami v znení neskorších predpisov 

 

2. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva 

Slovenskej republiky za rok 2021 

 

MPSVR SR  Ústredie práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny, 

Sociálna 

poisťovňa, 

Štatistický úrad 

Slovenskej 

republiky 

Hospodárska 

a sociálna rada 

SR 

Správa nadväzuje na PPV 2020-2024 v oblasti 

ochrany pracovných miest,  zabezpečenia 

sociálnych istôt (rodina, dôchodky, sociálne 

poistenie, zamestnanosť, sociálne služby).  

Správa obsahuje stručný prehľad o základných 

ukazovateľoch makroekonomického prostredia 

a demografického vývoja v SR, zaoberá sa 

vývojom na trhu práce z agregovaného a zo 

štrukturálneho hľadiska, mzdovým vývojom, 

zahŕňa analýzy úplných nákladov práce, 

vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce a 

poskytuje aj stručný pohľad na pracovné 

podmienky . Najrozsiahlejšia časť správy  je 

zameraná na hlavné formy, stav a zmeny v 

systéme sociálnej ochrany v oblasti jednotlivých 

druhov sociálneho poistenia, dôchodkového 

sporenia, štátnej sociálnej podpory  a  systému 

sociálnej pomoci. Obsahuje tiež informácie 

o dotáciách, poskytovaných v rámci pôsobnosti 
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MPSVR SR a informácie o Operačnom 

programe Ľudské zdroje, podporovanom 

z Európskeho sociálneho fondu.  Správa zahŕňa 

aj výstupy Európskeho systému jednotných 

štatistík sociálnej ochrany (metodika ESSPROS) 

a tiež vyhodnotenie národných indikátorov 

chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj  

informácie o stave rovnosti medzi ženami 

mužmi a rovnosti príležitostí  na Slovensku.  

Súčasťou  správy je porovnanie vybraných 

ukazovateľov medzi krajinami EÚ. 

3. Program predsedníctva Slovenskej republiky vo 

Vyšehradskej skupine na obdobie 1. júl 2022 - 

30. jún 2023 

MZVEZ SR    Vláda SR v PVV na roky 2021 – 2024  

deklaruje, že V4 považuje za dôležitú formu 

regionálnej spolupráce, a Slovensko zostane jej 

aktívnym členom. V súvislosti s prevzatím 

rotujúceho predsedníctva vo V4 od júla 2022 je 

potrebné vypracovať návrh predsedníckeho 

programu, ktorý po schválení vládou SR musí 

byť formálne odsúhlasený aj ostatnými 

partnermi krajín V4. 

4. Akčný plán strategického partnerstva medzi 

Slovenskou republikou a Francúzskou 

republikou 

MZVEZ SR Ministerstvá, 

ostatné ústredné 

orgány štátnej 

správy 

  Kontinuálne pokračovanie v strategickom 

partnerstve. 

5. Strategický plán rozvoja akvakultúry Slovenskej 

republiky (SPRASR) do roku 2030 

MPRV SR    SPRASR 2030  slúži pre potreby vypracovania 

Operačného programu rybné hospodárstvo 2021 

– 2027 a je pripravený v súlade s usmernením 

Európskej komisie v spolupráci so Združením 

chovateľov rýb na Slovensku. Stanovuje priority 

sektora akvakultúry do roku 2030 vrátane 

cieľov a aktivít, ktoré by mali napomôcť 

rozvoju sektora akvakultúry na Slovensku. 

6. Stratégia globálneho vzdelávania 2022-2026 MŠVVŠ SR MZVEZ SR  Rada vlády pre 

ľudské práva, 

národnostné 

menšiny a rodovú 

rovnosť, 

PVV SR na roky 2021-2024, oblasť 

Vzdelávanie ako pilier budúcej prosperity 

Slovenska 
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Hospodárska 

a sociálna rada 

SR  

7.  Hodnotiaca správa o účasti reprezentantov SR na 

XXIV. zimných olympijských hrách a XIII. 

zimných paralympijských hrách v Pekingu 2022 

MŠVVŠ SR Slovenský 

olympijský 

a športový výbor, 

Slovenský 

paralympijský 

výbor 

  Iniciatívny materiál 

8. Nastavenie udržateľnej stratégie poplatkov za 

dopravnú cestu  

MDV SR  Dopravný úrad Hospodárska 

a sociálna rada 

SR  

Výsledkom by mal byť výber vhodného režimu 

spoplatňovania železničnej infraštruktúry tak, 

aby sa dosiahla nielen optimálna rovnováha 

medzi rôznymi druhmi dopravy, ale aj aby sa 

dosiahla optimálna rovnováha 

konkurencieschopnosti s ponukou vlakových 

trás a s nimi spojených poplatkov iných štátov 

na udržateľnom základe. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

   mesiac: júl 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Národná správa spracovaná v zmysle Dohovoru 

o jadrovej bezpečnosti  

ÚJD SR 

 

MZVEZ SR, 

MV SR, MH 

SR, MZ SR, 

MŽP SR, MDV 

SR, MPSVR 

SR, MŠVVŠ SR 

 Hospodárska 

a sociálna rada 

SR  

V súvislosti s celosvetovou pandemickou 

situáciou, ktorá sa preniesla aj do činnosti 

Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 

(ďalej len „MAAE“) vo Viedni, bolo zrušené 

8. posudzovacie zasadnutie (ďalej len „8. PZ“) k  

Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (ďalej len 

„dohovor“), ktoré sa malo konať v dňoch 23. 3. - 

4. 4. 2020. 

Z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 bol 

oznámený zmluvným stranám dohovoru nový 

termín konania 8. PZ dohovoru 15. - 26. marca 

2021 avšak z dôvodu stále pretrvávajúcej 

nepriaznivej pandemickej situácie predsedníctvo 

navrhlo ukončiť proces 8. PZ v roku 2021 
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a navrhlo zlúčiť 8. a 9. posudzovací cyklus 

v roku 2023. Zmluvným stranám dohovoru bol 

oznámený nový termín konania spoločného 8. 

a 9. PZ, ktoré sa má konať v dňoch 20. - 31. 3. 

2023.  

V dôsledku týchto zmien ÚJD SR nepredložil 

na rokovanie vlády SR Informáciu z 8. PZ 

konaného v zmysle dohovoru, ktorej súčasťou 

by bola aj návrh uznesenia vlády týkajúci sa 

predloženia aktuálnej verzie Národnej správy 

spracovanej v zmysle článku 5 Dohovoru 

o jadrovej bezpečnosti pre rok 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   mesiac: august  

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Štátna prezentácia umenia a kultúry Slovenskej 

republiky v Nórskom kráľovstve 

MK SR MZVEZ SR, 

MIRRI SR 

  Vláda Slovenskej republiky na základe Programového 

vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024, v časti 

„Životaschopná a sebavedomá kultúra, ktorá 

napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického 

potenciálu Slovenska.“ Kultúra sa zaviazala, že 

vytvorí  podmienky na zabezpečenie systémovej 

prezentácie kultúry a umenia v zahraničí ako  

nástroj prispievajúci k pozitívnej propagácii  

krajiny, rozvoja diplomacie, cestovného ruchu 

a hospodárstva. 
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mesiac: september 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1.  Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 

 

ÚV SR MH SR, 

MŠVVŠ SR, 

MIRRI SR, 

MF SR, 

MZ SR,  

ostatné 

relevantné 

ÚOŠS 

ŠÚ SR Rada vlády SR 

pre vedu, techniku 

a inovácie 

Hospodárska 

a sociálna rada SR  

 

Príprava Národnej stratégie výskumu, vývoja 

a inovácií vychádza z komponentu 9 

„Efektívnejšie riadenie a posilnenie 

financovania výskumu, vývoja a inovácií“ Plánu 

obnovy a odolnosti SR a jej schválenie je 

jedným z míľnikov Reformy 1: Reforma 

riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, 

výskumu a inovácií. 

 

 

 

 

 

 

  mesiac: október 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 

27. konferencii zmluvných strán Rámcového 

dohovoru OSN o zmene klímy, 17. konferencii 

zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 4. 

konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán 

Parížskej dohody, Sharm el-Sheikh, South Sinai, 

Egypt, 7. – 18. novebere 2022  

MŽP SR    Iniciatívny materiál 

2. Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky MF SR    Hospodárska 

a sociálna rada 

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 

 

3. Stratégia popularizácie vedy a techniky na 

Slovensku na roky 2023 – 2028 - Popularizáciou k 

podpore výskumu a vývoja na Slovensku 

MŠVVaŠ 

SR 

  Rada vlády pre 

vedu, techniku a 

inovácie 

Iniciatívny materiál 
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4. Revízia plánu obnovy 

 

ÚV SR Vykonávatelia 

Plánu obnovy 

 Strategická 

rada, 

Koordinačná 

platforma, 

Hospodárska 

a sociálna rada 

SR  

 

Na základe prílohy III Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 

2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na 

podporu obnovy a odolnosti (ďalej "nariadenie") 

sa 30 % alokácie pre nenávratnú finančnú 

alokáciu plánu obnovy určí na základe poklesu v 

reálnom HDP za rok 2020 a súhrnného poklesu v 

reálnom HDP za obdobie 2020 – 2021, ktoré sa 

určuje na základe prognóz Komisie z jesene 2020 

a aktualizuje do 30. júna 2022 na základe 

reálnych dát. V prípade významného vplyvu tejto 

aktualizácie na alokáciu v pláne obnovy je možné 

využiť článok 21 nariadenia (tento článok je 

možné využiť  kedykoľvek), na základe ktorého 

môže členský štát predložiť odôvodnenú žiadosť 

o prípravu návrhu na zmenu alebo nahradenie 

vykonávacích rozhodnutí Rady (CID). Na 

uvedený účel môže členský štát navrhnúť 

zmenený plán obnovy a odolnosti. Ak sa Komisia 

domnieva, že dôvody, ktoré uviedol dotknutý 

členský štát, odôvodňujú zmenu príslušného 

plánu obnovy, posúdi pozmenený plán obnovy a 

do dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia 

žiadosti pripraví návrh pre nové vykonávacie 

rozhodnutie Rady. Dotknutý členský štát a 

Komisia sa môžu v prípade potreby dohodnúť na 

predĺžení uvedenej lehoty o primerané obdobie. 

Rada prijme nové vykonávacie rozhodnutie 

spravidla do štyroch týždňov od prijatia návrhu 

Komisie. Úprava plánu obnovy si teda okrem jej 

samotnej prípravy na strane členského štátu 

vyžaduje následný čas pre Komisiu na jeho 

posúdenie a navrhnutie vykonávacieho 

rozhodnutia Rady (2 mesiace) ako aj čas pre jeho 

prijatie Radou (4 týždne). Nariadenie bližšie 

nešpecifikuje vplyv úpravy plánu obnovy na 

ďalšiu sprievodnú legislatívu, no vzhľadom na 

charakter operačnej dohody, ktorá špecifikuje 

vykonávacie rozhodnutie Rady sa očakáva sa aj 
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jej následná úprava podľa zmien v novom 

vykonávacom rozhodnutí Rady. 

 

 

 

 

 

mesiac: november  

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Národná stratégia európskeho integrovaného 

riadenia hraníc na roky 2023 – 2026 

 

MV SR   Bezpečnostná 

rada SR 

 

Plnenie úlohy vyplýva z nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady 2019/1896      z 13. novembra 

2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a 

zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 

2016/1624. V súlade s nariadením EÚ o európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráži sú vnútroštátne 

orgány, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc 

vrátane pobrežnej stráže v rozsahu v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc, povinné stanoviť 

svoje vnútroštátne stratégie pre integrované 

riadenie hraníc. 

Stručný obsah: Nová národná stratégia 

európskeho integrovaného riadenia hraníc bude 

spracovaná na ďalšie 4 roky. Cieľom národnej 

stratégie bude nadviazať na predchádzajúcu 

„Národnú stratégiu integrovaného riadenia 

hraníc na roky 2019 - 2022“, zapracovanie 

technickej a operačnej stratégie európskeho 

integrovaného riadenia hraníc a stanovenie 

nových úlohy, ktoré bude musieť SR plniť 

v oblasti budovania európskeho integrovaného 

riadenia hraníc.  

Finančné vplyvy: Prijatie materiálu bude mať 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, 

avšak v súčasnej dobe ho nevieme vyčísliť. 

Analýza dopadov sa bude realizovať v I. polroku 

2022. 
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mesiac: december 

P.č. Názov úlohy Predkladá Spolupracujúci 

rezort 

Iné 

zainteresované 

orgány 

Poradné  

orgány 

Dôvod predloženia 

1. Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády 

Slovenskej republiky na rok 2023  

 

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

o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov.  

 

2. Správa o stave používania jazykov 

národnostných menšín na území Slovenskej 

republiky za obdobie rokov 2021 – 2022 

ÚV SR ÚSVNM, MV SR, 

MF SR, MZ SR, 

MPSVR SR, 

MPRV SR, MO 

SR, MS SR, obce 

podľa Nariadenia  

vlády SR č. 

221/1999   Z. z.1   

ŠÚ SR Rada vlády SR 

pre ľudské 

práva, 

národnostné 

menšiny 

a rodovú 

rovnosť 

. 

Úloha vyplýva z § 7a zákona č. 184/1999 Z. z. 

o používaní jazykov menšín v znení neskorších 

predpisov 

3. Správa o priebehu a následkoch povodní na 

území Slovenskej republiky v období od januára 

do konca júna 2022 

MŽP SR MV SR    § 19 ods. 11, § 23 ods. 1 písm. e) tretieho bodu 

a § 28 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane 

pred povodňami v znení neskorších predpisov 

 

4. Programy starostlivosti o chránené vtáčie 

územia  

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; 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 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. 

5. Národná stratégia Detstvo bez násilia pre všetky 

deti  

MPSVR SR MV SR, MS SR, 

MZ SR, MIRRI 

SR, MŠVVŠ SR, 

MK SR 

GP SR, 

Úrad na ochranu 

osobných 

údajov, 

 Tento strategický materiál bude vypracovaný 

v nadväznosti na úlohy PVV 2020 – 2024. 

Vláda SR vyhodnotí doterajšiu úpravu pomoci 

obetiam trestných činov so zameraním sa na 

 
1 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z.1, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria  

najmenej 20 % obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  
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Mimovládne 

organizácie, 

Úrad komisára 

pre deti 

reálnu a včasnú dostupnosť právnej a 

psychologickej pomoci. Vláda posilní 

postavenie detských obetí v trestnom konaní v 

záujme ich ochrany a zabezpečenia ich 

najlepšieho záujmu, s dôrazom na 

minimalizáciu sekundárnej viktimizácie 

dieťaťa spôsobenej vykonávaním procesných 

úkonov, a vytvorí podmienky na koordinovanú 

multidisciplinárnu spoluprácu participujúcich 

subjektov v prípadoch násilia páchaného na 

deťoch. 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch vytvorilo 

a ďalej rozvíja systém koordinácie v oblasti 

ochrany detí pred násilím na národnej 

a regionálnej úrovni. Prostredníctvom 

implementácie Národnej stratégie na ochranu 

detí pred násilím (schválenej uznesením vlády 

SR č. 24/2014 a aktualizovanej uznesením 

vlády SR č. 474/2017 a uznesením vlády SR č. 

632/2019) koordinuje spoluprácu jednotlivých 

subjektov na národnej a regionálnej úrovni 

v oblasti ochrany detí pred násilím. Pre 

zachovanie kontinuity a zlepšenie fungovania 

nastavovaných procesov je nevyhnutné 

nadviazať a rozvíjať úlohy v oblasti ochrany 

detí pred násilím.  

6. Národný lesnícky program SR pre obdobie 

rokov 2022 – 2032 

MPRV SR   Hospodárska 

a sociálna rada 

SR 

Listom č. 6686/2021-710 z 8. novembra 2021 

sme požiadali predsedu vlády SR o odklad 

termínu do 31.12.2022.  

Vzhľadom k tomu navrhujeme presunúť daný 

materiál do Plánu práce vlády SR na rok 2022. 

 

Na základe materiálu, ktorý prerokovala vláda 

na svojej 160. schôdzi 12.06.2019, Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky sa zaviazalo po vyhodnotení akčného 

plánu Národného lesníckeho programu SR na 

obdobie 2015 – 2020 predložiť na rokovanie 

https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/1/2019-aktualizacia-narodnej-strategie-na-ochranu-deti-pred-nasilim-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/1/2019-aktualizacia-narodnej-strategie-na-ochranu-deti-pred-nasilim-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/1/uznesenie-vlady-sr-c-24_2014-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/1/uznesenie-vlady-sr-c-24_2014-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/1/uznesenie-vlady_strategia_474_2017-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/1/uznesenie-vlady_strategia_474_2017-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/1/uznesenie-vlady-sr-c-632-z-2019-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/1/uznesenie-vlady-sr-c-632-z-2019-1.pdf
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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 Programovom vyhlásení na 

obdobie rokov 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 Programovom vyhlásení na obdobie 

rokov 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. 

7. Národná stratégia digitálnych zručností  MIRRI SR MŠVVŠ SR, 

MPSVR SR, MH 

SR 

ŠÚ SR Rada vlády pre 

digitalizáciu 

verejnej správy 

a jednotný 

digitálny trh, 

Hospodárska a 

sociálna rada SR 

 

Vláda SR sa v Programovom vyhlásení vlády 

SR na roky 2021 – 2024 v časti „Vzdelávanie 

ako základný pilier budúcej prosperity 

Slovenska“ zaviazala podporovať rozvoj 

zručností a kompetencií pre 21.storočie. 

Zároveň ide o úlohu č. II. Vytvorenie Národnej 

stratégie pre digitálne zručnosti vyplývajúcej zo 

Stratégie a akčného plánu na zlepšenie 

postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 

2025. 
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8. Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 

na roky 2023 - 2026 

 

MIRRI SR 

 

MH SR, MŠVVŠ 

SR, MF SR, 

Ostatné relevantné 

ÚOŠS 

 

 Rada vlády pre 

digitalizáciu 

verejnej správy 

a jednotný 

digitálny trh,  

Hospodárska a 

sociálna rada SR 

Vláda SR sa v Programovom vyhlásení vlády 

SR na roky 2021 – 2024 v časti 

„Informatizácia“ zaviazala klásť dôraz na  

využívanie digitálnych technológií a taktiež 

napomáhať transformácii slovenskej 

ekonomiky v ére digitalizácie, automatizácie, 

umelej inteligencie a nástupu nových 

obchodných modelov, pričom Akčný plán 

digitálnej transformácie Slovenska na roky 

2023 - 2026 prispeje k napĺňaniu týchto cieľov. 

Zároveň Plán obnovy a odolnosti definoval 

v rámci reformy Komponentu 17 záväzný 

míľnik na prípravu aktualizovaného plánu 

digitálnej transformácie Slovenska s výhľadom 

na ďalšie trojročné obdobie.  

9. Investičný plán prioritných životných situácií 

 

MIRRI SR 

 

Ministerstvá 

a ostatné 

relevantné ÚOŠS 

 Rada vlády pre 

digitalizáciu 

verejnej správy 

a jednotný 

digitálny trh,  

Hospodárska 

a sociálna rada 

SR  

 

Vláda SR sa v Programovom vyhlásení vlády 

SR na roky 2021 – 2024 v časti 

„Informatizácia“ zaviazala  podporiť rozvoj 

digitálnych služieb v štáte  a vytvoriť 

podmienky pre kvalitatívnu zmenu fungovania 

verejnej správy na princípoch digitalizácie.  

Investičný plán prioritných životných situácií 

predstavuje dokument, ktorý poskytne základ 

pre napredovanie digitálnych služieb štátu. 

Zároveň Plán obnovy a odolnosti definoval 

v rámci reformy Komponentu 17 vytvorenie 

investičného plánu 16 prioritných životných 

situácií. Plán bude obsahovať prioritný zoznam 

16 životných situácií, relevantné subjekty ktoré 

poskytujú v definovaných životných situáciách 

svoje služby, aktuálny a budúci stav 

informačných systémov, legislatívy a biznis 

procesov, ktoré bude nutné upraviť pre 

vybudovanie a zavedenie komplexných 

životných situácií. 

 

10. Organizačné zabezpečenie Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

MIRRI SR MF SR   Vláda SR sa v Programovom vyhlásení vlády 

SR na roky 2021 – 2024 v časti „Efektívne 

a transparentné využívanie fondov EÚ 
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priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu 

v programovom období 2021 – 2027 

s dôrazom na znižovanie regionálnych 

rozdielov a rozvoj krajiny“ zaviazala z analýz 

za predchádzajúce programové obdobia 2007 – 

2013 a 2014 – 2020 zapracovať poznatky pre 

nastavenie vecných a procesných postupov 

systému riadenia a kontroly EŠIF, čo je 

potrebné analogicky aplikovať aj v rámci iných 

finančných mechanizmov. V tejto súvislosti je 

potrebné určiť národné orgány, ktoré budú 

viesť negociácie pri uzatváraní Memoranda o 

porozumení k implementácii finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

priestoru na roky 2021 – 2027 a Memoranda o 

porozumení k implementácii Nórskeho 

finančného mechanizmu na roky 2021 – 2027.  

11. Návrh Akčného plánu na podporu rodiny a 

demografického vývoja v SR 2022 -2030 

MPSVR SR MZ SR, MIRRI 

SR, 

MŠVVŠ SR, 

MS SR, MF SR, 

MDV SR, MK SR 

a ostatné 

relevantné ÚOŠS 

ZMOS, ÚMS, 

SK8, MVO 

Rada vlády SR 

pre rodinu 

a demografický 

vývoj 

Vláda SR sa vo PVV 2020 – 2024 v oblasti 

rodinnej politiky, kapitola Ochrana pracovných 

miest a zabezpečenie sociálnych istôt, časť 

Rodina (str. 44) zaviazala na : „vytvorenie 

poradného orgánu vlády SR, Rady vlády SR 

pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá 

pripraví Národnú stratégiu na podporu rodiny a 

demografického vývoja v Slovenskej 

republike“.  

Akčný plán nadväzuje na Národnú stratégiu na 

podporu rodiny a demografického vývoja v 

Slovenskej republike 2021-2030. Bude 

vypracovaný v kontexte medzirezortnej 

spolupráce za účelom zabezpečenia 

implementácie stratégie,  zmien v legislatíve, 

definície opatrení a súvisiacich finančných 

rámcov, efektívnych riešení v danej oblasti. 

12. Stratégia kultúry Slovenskej republiky do roku 

2030 

MK SR 

 

 

 

 Rada vlády SR 

pre kultúru 

a kreatívny 

priemysel, 

Hospodárska 

a sociálna rada 

SR 

Jedným zo záverov správy revízie výdavkov na 

kultúru (schválená vládou SR uznesením č. 472 

z 15. júla 2020) je potreba vypracovať zoznam 

cieľov a merateľných ukazovateľov kultúrnych 

politík, na ktoré bude nadväzovať Stratégia 

kultúry SR do roku 2030. Cieľom je 

vypracovať spoločný strategický materiál  
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s výhľadom do roku 2030, ktorý bude 

integrovane pomenovávať strategické úlohy  

vo všetkých kultúrnych politikách. 

13. Akčný plán implementácie Národnej stratégie 

výskumu, vývoja a inovácií  

ÚV SR MH SR, 

MŠVVŠ SR, 

MIRRI SR, 

MF SR, 

MZ SR,  

ostatné relevantné 

ÚOŠS 

 Rada vlády SR 

pre vedu, 

techniku 

a inovácie 

Hospodárska 

a sociálna rada 

SR 

 

 

Akčný plán implementácie Národnej stratégie 

výskumu, vývoja a inovácií nadväzuje na 

prípravu Národnej stratégie výskumu, vývoja 

a inovácií. Cieľom Akčného plánu je 

detailnejšie rozpracovať opatrenia nevyhnutné 

pre plnenie cieľov definovaných v Národnej 

stratégii výskumu, vývoja a inovácií 

a harmonogramu ich plnenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité skratky: 

GP SR   - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

HSR SR   - Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky 

MDV SR  - Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MF SR    - Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

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 

MVO   - Mimovládne organizácie 

NBS   - Národná banka Slovenska 
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SIS    - Slovenská informačná služba  

SK 8     - Združenie samosprávnych krajov 

ŠÚ SR   - Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ÚJD SR   - Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

ÚMS      - Únia miest Slovenska  

ÚOŠS   - Ústredné orgány štátnej správy 

ÚSVNM SR  - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny   

ÚV SR   - Úrad vlády Slovenskej republiky 

ZMOS      - Združenie miest a obcí Slovenska 

https://www.uniamiest.sk/
https://www.uniamiest.sk/

