PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

1. Informácia o príspevku SR v rámci procesu
verejných konzultácií k piatej správe Komisie o
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

2. Koncepčné zámery migračnej politiky Slovenskej
republiky na obdobie rokov 2011 - 2015

3. Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci
SR na rok 2011

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MDVaRR SR

MV SR

MZV SR

4. Štatút Rady vlády pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť

PPVLPNM

5. Štatút Rady vlády pre národnostné menšiny a
etnické skupiny

PPVLPNM

16.12.2010

ÚOŠS

Január

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.3 Doprava,
regionálny rozvoj a cestovný ruch - Vláda SR sa bude v
oblasti regionálneho rozvoja aktívne zapájať do
formovania štrukturálnej a kohéznej politiky na úrovni
EÚ pre ďalšie programovacie obdobie (od roku 2014).
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.2 Vnútorný poriadok
a bezpečnosť - Vláda SR pripraví koncepčné zámery
migračnej politiky Slovenskej republiky na obdobie
rokov 2011 – 2015.
Materiál predstavuje národný plánovací dokument na
poskytovanie bilaterálnej ODA SR na príslušný
kalendárny rok. Materiál zároveň prispieva k napĺňaniu
Programového vyhlásenia vlády SR, 4.4 Zahraničná
politika; Rozvojová pomoc - Vláda SR v bilaterálnom
programe zníži počet cieľových krajín, zlepší programové
riadenie, zavedie systém nezávislého monitoringu a
vyhodnocovania úspešnosti projektov.
Programové vyhlásenie vlády, 3.1. Ochrana a podpora
ľudských práv - Vláda SR vytvorí priestor na naplnenie
práva občanov vrátane občanov patriacich k menšinám a
osôb s trvalým pobytom na území SR na efektívnu účasť
na správe vecí verejných.
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.1. Ochrana a podpora
ľudských práv - Vláda SR zmení štatút Rady vlády SR
pre národnostné menšiny tak, aby tento orgán bol
reprezentatívnym a funkčným fórom národnostných
menšín v Slovenskej republike a aby im poskytol priestor
na efektívnu účasť na riešení vlastných záležitostí.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

6. Štatút Rady vlády pre mimovládne neziskové
organizácie

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
PPVLPNM

Január

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády, 3.1. Ochrana a podpora
ľudských práv - Spolupráca vlády SR s aktérmi
občianskej spoločnosti bude preto vychádzať z princípu
partnerského postavenia mimovládneho sektora vo
vzťahu k verejnej moci. To si vyžiada vytvorenie
adekvátnych mechanizmov na posilnenie udržateľnosti
mimovládnych organizácií, ako aj nezávislých
analytických centier a advokačných organizácií.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

1. Koncepcia boja proti daňovým únikom na
spotrebných daniach

MF SR

2. Inovačná politika na roky 2011 až 2013 v rezorte
Ministerstva hospodárstva SR

MH SR

3. Návrh na vykonanie cvičenia krízového
manažmentu NATO CMX 11

MO SR

16.12.2010

Február

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.1 Hospodárska
politika - Vláda SR sa zaviazala prijímať účinné opatrenia
s cieľom obmedziť daňové úniky a daňovú kriminalitu,
osobitne v oblasti DPH a spotrebných daní.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.2 Podnikateľské
prostredie, malé a stredné podniky; časť Inovácie - Vláda
SR v spolupráci s podnikovou sférou prehodnotí
podporné a motivačné nástroje na rast inovácií v
podnikoch a prehĺbenie podpory spolupráce univerzít,
výskumných inštitúcií a podnikov s využitím najlepších
príkladov z EÚ vrátane zavádzania nepriamych
podporných nástrojov na inovácie. Vláda SR bude klásť
dôraz na prepojenie problematiky inovácií a priamych
zahraničných investícií s cieľom trvalo udržateľného
rastu slovenskej ekonomiky. Vláda SR jasne definuje
medzirezortné kompetencie v oblasti výskumu a vývoja a
inovácií s cieľom zvýšiť inovačné aktivity v podnikovej
sfére a koordináciu štátnych inštitúcií pri ich podpore.
Vláda SR bude dôsledne a systematicky sledovať
efektívnosť vložených verejných prostriedkov do
výskumu a vývoja a do inovácií.
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.3. Bezpečnostná
politika a obrana - Vláda SR udrží vysokú angažovanosť
ozbrojených síl v operáciách medzinárodného krízového
manažmentu pod vedením medzinárodných organizácií a
pri tvorbe síl vysokej pripravenosti NATO a EÚ. MO SR
je koordinátorom v plnení úloh vyplývajúcich z
organizácie cvičení krízového manažmentu. Vzhľadom
na to, že na plnení úloh sa podieľa aj vláda SR a viaceré
rezorty, je potrebné rozhodnutie vlády SR.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

4. Ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v
roku 2010

MŠVVaŠ SR

5. Správa o plnení úloh zahraničnej politiky SR v
roku 2010

MZV SR

6. Zameranie zahraničnej politiky SR na rok 2011

MZV SR

7. 3. Konferencia členských krajín Karpatského
dohovoru 25. až 27. 5. 2011

MŽP SR

MZV SR,
MPaRV SR

8. Návrh na zriadenie Medzirezortnej komisie pre
koordináciu spolupráce v oblasti boja proti
falšovaniu a autorskému pirátstvu

ÚPV SR

MF SR, MH
SR, MK SR,
MPaRV SR,
MS SR, MV
SR, MZ SR,
MZV SR a
GP SR.

16.12.2010

Február

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.4 Školstvo, veda,
mládež a šport; časť Mládež a šport - Vláda SR zavedie
zmenu financovania športu tak, aby sa väčší dôraz kládol
na mládež, talenty a reprezentáciu.
Štandardný materiál, ktorý sa pravidelne predkladá vláde
SR (ostatné uznesenie vlády SR č. 92 z 3. februára 2010).
Materiál zároveň prispieva k napĺňaniu Programového
vyhlásenia vlády SR, Zahraničná politika; časť
Otvorenosť a verejná kontrola zahraničnej politiky.
Štandardný materiál, ktorý sa pravidelne predkladá vláde
SR (ostatné uznesenie vlády SR č. 93 z 3. februára 2010).
Materiál zároveň prispieva k napĺňaniu Programového
vyhlásenia vlády SR, Zahraničná politika; časť
Otvorenosť a verejná kontrola zahraničnej politiky.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.5 Životné prostredie
- Vláda SR uznáva právo na priaznivé životné prostredie
zaručené každému občanovi štátu Ústavou Slovenskej
republiky a súčasne zdôrazňuje našu všeobecnú
povinnosť a zodpovednosť za starostlivosť o životné
prostredie. Ochranu prírody vláda SR považuje za
zásadnú oblasť pre celkový vývoj spoločnosti, preto k
využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať
racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity
a zásad trvalo udržateľného rozvoja.
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.1 Spravodlivosť –
Cieľom návrhu je prispieť k zvýšeniu úrovne
vymožiteľnosti práva v oblasti duševného vlastníctva.
Súčasne je možné očakávať priaznivý vplyv na oblasť
vedomostnej ekonomiky (bod 2.1 programového
vyhlásenia vlády - hospodárska politika) a inovácií (bod
2.2 programového vyhlásenia vlády – podnikateľské
prostredie, malé a stredné podniky).
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

1. Poštová politika do roku 2014

2. Správa o implementácii a čerpaní Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu
rozvoja vidieka SR 2007 — 2013 a operačného
programu Rybné hospodárstvo SR 2007 — 2013

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MDVaRR SR

MPaRV SR

PRÚ

Marec

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády, 2.3 Doprava regionálny
rozvoj a cestovný ruch; časť Pošta a telekomunikácie Vláda SR zabezpečí vytvorenie legislatívneho a
regulačného prostredia na poskytovanie poštových
služieb v podmienkach úplnej liberalizácie poštového
trhu EÚ s garanciou zabezpečenia univerzálnej poštovej
služby.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.4 Pôdohospodárstvo
a rozvoj vidieka - 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 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 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. 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.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

3. Záverečná hodnotiaca správa o realizácii aktivít
MPSVaR SR MŠVVaŠ
Národného programu SR k Európskemu roku boja
SR, MZ SR,
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010
MF SR, MK
SR, MH SR,
ÚV SR, ŠÚ
SR
MV SR
4. Návrh Národného akčného plánu boja proti
ÚOŠS, GP
terorizmu
SR, SIS

5. Návrh na ďalšie opatrenia v súvislosti s podpisom
Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
(OP ICESCR) Slovenskou republikou s výhradou
ratifikácie
6. Analýza činnosti Recyklačného fondu

MZV SR

7. Záväzok Slovenskej republiky k fast-start
mechanizmu financovania politiky zmeny klímy a
adaptácie v rozvojových krajinách v rokoch 2010
– 2012

MŽP SR

16.12.2010

MŽP SR

Marec

Dôvod predloženia
Materiál bude predložený v súlade s usmernením EK pre
činnosti v rámci Európskeho roka 2010.

Programové vyhlásenie vlády SR, 4.2 Vnútorný poriadok
a bezpečnosť - Vláda SR posilní opatrenia v boji proti
terorizmu s dôrazom na plnenie záväzkov Slovenskej
republiky prijatých na úrovni orgánov Európskej únie.
Materiál sa predkladá na základe uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 623 z 9. septembra 2009.

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
deviatej časti zákona upravuje Recyklačný fond, nakoľko
MŽP SR v roku 2011 predkladá nový zákon o odpadoch
je potrebné vykonať analýzu Recyklačného fondu.
MZV SR, Stratégia SR pre plnenie cieľov politiky zmeny klímy.
MF SR,
Adaptačná stratégia SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
MPaRV SR, klímy.
MŠVVaŠ
SR
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

1. Program prípravy a výstavby diaľnic a
rýchlostných ciest na roky 2011 - 2014

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MDVaRR SR

2. Marketingová stratégia SACR v cestovnom ruchu MDVaRR SR
do roku 2013

3. Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky
2012 až 2014

16.12.2010

MF SR

Apríl

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády, 2.3 Doprava, regionálny
rozvoj a cestovný ruch - Vláda si kladie za cieľ
zabezpečiť do roku 2014 nadštandardné cestné spojenie
Bratislavy a Košíc, a začne s výstavbou úsekov na
rýchlostných cestách v jednotlivých regiónoch Slovenska
(okrem iných diaľničné úseky D1, D4, rýchlostné cesty
R2, R4, R7, R9, nové mostné stavby).
Programové vyhlásenie vlády, 2.3 Doprava, regionálny
rozvoj a cestovný ruch, časť cestovný ruch - Vláda SR
zabezpečí skvalitňovanie a zefektívňovanie propagácie a
prezentácie Slovenska ako dovolenkovej krajiny
prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch,
kontinuálnym financovaním marketingových aktivít,
prijatím a realizáciou marketingovej stratégie,
revitalizáciou systému pre správu národného turistického
portálu slovakia.travel, lepšou koordináciou
prostredníctvom Rady vlády SR pre jednotnú prezentáciu
Slovenska v zahraničí, ako aj realizáciou národného
projektu propagácie a prezentácie Slovenska
podporovaného v rámci štrukturálnych fondov EÚ.
Predmetný návrh sa predkladá na základe zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Strana 7

PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

4. Program stability SR na roky 2011 – 2014

MF SR

5. Národný program reforiem SR

MF SR

16.12.2010

Apríl

Dôvod predloženia

Programové vyhlásenie vlády SR, 2.1 Hospodárska
politika - Zodpovednú rozpočtovú politiku a výrazné
zníženie súčasného deficitu verejných financií považuje
vláda SR za základný predpoklad pre úspešný
ekonomický vývoj a dlhodobo udržateľný rast životnej
úrovne občanov Slovenskej republiky. A to aj v súvislosti
so zodpovednosťou za riešenie dôsledkov starnutia
obyvateľstva, ktorému sa Slovensko v najbližších
desaťročiach nemôže vyhnúť. Zásadným cieľom vlády
SR je zníženie deficitu verejných financií pod úroveň 3 %
hrubého domáceho produktu v roku 2013 tak, aby
Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii
vyplývajúce z Paktu stability a rastu. Vláda SR prijme
väčšinu opatrení potrebných na zníženie deficitu s
účinnosťou od roku 2011. Postupne bude vláda SR
znižovať deficit verejných financií a strednodobo
smerovať k vyrovnanému rozpočtu.
MPSVaR Programové vyhlásenie vlády SR, 2.1 Hospodárska
politika - Hospodárska politika vlády SR bude vytvárať
SR,
MŠVVaŠ predpoklady pre zrýchľujúci sa a udržateľný ekonomický
SR, MH rast v podmienkach zostrujúcej sa globálnej konkurencie.
SR,MŽP Za najdôležitejšie v tejto súvislosti vláda SR považuje
SR,
zdravé a udržateľné verejné financie, zlepšovanie
MDVaRR zhoršujúceho sa podnikateľského prostredia; odstránenie
SR, MZ SR bariér rastu zamestnanosti; riešenie nových sociálnych
rizík; dôraz na rast vzdelania, vedy a výskumu; výrazné
zlepšenie v oblasti vymáhateľnosti práva a boja proti
korupcii.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

6. Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2011
- 2013

MH SR

7. Návrh Národného programu pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014

MV SR

8. Program starostlivosti CHVÚ Horná Orava

MŽP SR

9. Program starostlivosti o Slovenský raj

MŽP SR

16.12.2010

MDVaRR
SR,
MŠVVaŠ
SR, MZ SR,
MPaRV SR,
ÚV SR
GP SR,
ÚOŠS

Apríl

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 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, 4.2 Vnútorný poriadok
a bezpečnosť - Vláda SR pripraví novú komplexnú
národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi a
ochrany obetí tejto trestnej činnosti.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.5 Životné prostredie
- Vláda SR uznáva právo na priaznivé životné prostredie
zaručené každému občanovi štátu Ústavou Slovenskej
republiky a súčasne zdôrazňuje našu všeobecnú
povinnosť a zodpovednosť za starostlivosť o životné
prostredie. Ochranu prírody vláda SR považuje za
zásadnú oblasť pre celkový vývoj spoločnosti, preto k
využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať
racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity
a zásad trvalo udržateľného rozvoja.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.5 Životné prostredie
- Vláda SR uznáva právo na priaznivé životné prostredie
zaručené každému občanovi štátu Ústavou Slovenskej
republiky a súčasne zdôrazňuje našu všeobecnú
povinnosť a zodpovednosť za starostlivosť o životné
prostredie. Ochranu prírody vláda SR považuje za
zásadnú oblasť pre celkový vývoj spoločnosti, preto k
využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať
racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity
a zásad trvalo udržateľného rozvoja.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

10. Informácia o stave monitorovania geologických
faktorov životného prostredia s poukázaním na
hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto
haváriám
11. Aktualizácia Akčného plánu predchádzania
všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom
intolerancie
12. Rámcový dokument programu PROGRESS pre
oblasť antidiskriminácia a rozmanitosť v
Slovenskej republike
13. Hodnotiaca analytická správa o činnosti
Slovenského národného strediska pre ľudské
práva

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MŽP SR

PPVLPNM

PPVLPNM

PPVLPNM

Apríl

Dôvod predloženia
Materiál bude predložený na základe uznesenia vlády SR
č. 907/2002.

MŠVVaŠ Materiál bude predložený na základe uznesenie vlády SR
SR, GR SR č. 357/2009 k Akčnému plánu predchádzania všetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie.
Príprava aktuálneho rámcového dokumentu programu
Progress vychádza z podmienok výzvy programu EK pre
komunitárny program PROGRESS, oblasť
antidiskriminácia a rozmanitosť.
Programové vyhlásenie vlády, 3.1. Ochrana a podpora
ľudských práv - Vláda SR sa zasadí o účinnejšie a
pružnejšie fungovanie všetkých inštitúcií a mechanizmov
slúžiacich na ochranu a podporu ľudských práv, napríklad
Slovenského národného strediska pre ľudské práva a
Centra právnej pomoci. Analýza je východiskom k
posilneniu funkčnosti inštitúcie.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
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Názov úlohy

1. Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej
republike za rok 2010
2. Návrh záverečného účtu verejnej správy
Slovenskej republiky za rok 2010

3. Analýza možností zavedenia registra účtovných
závierok

4. Zmena vyhlásenia vybraných pamiatkových
rezervácií

5. Vyhodnotenie pôsobenia príslušníkov
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v
operáciách medzinárodného krízového
manažmentu za rok 2010 s výhľadom na roky
2011 - 2013
6. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva
Slovenskej republiky za rok 2010

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

Máj

Dôvod predloženia

MF SR

Predmetná správa sa predkladá na základe § 28 zákona č.
231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov.
MF SR
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.1 Hospodárska
politika - Zásadným cieľom vlády SR je zníženie deficitu
verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho
produktu v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje
záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability
a rastu. Vláda SR zákonom podrobne určí, ktoré
informácie bude musieť verejnosť v rozpočte verejných
financií a v štátnom záverečnom účte vždy dostávať.
MF SR
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.1 Hospodárska
politika - Vláda SR sa zaviazala posúdiť zavedenie
registra účtovných závierok tak, aby účtovné jednotky
nepredkladali závierky viacerým štátnym orgánom.
MK SR
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.5 Kultúra - Vláda
vylepší legislatívne prostredie v oblasti kultúrneho
dedičstva a pripraví strednodobé strategické materiály,
ktoré stanovia priority a ciele v oblasti rozvoja múzeí,
galérií a knižníc, ako ak pamiatkového fondu.
MO SR
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.3. Bezpečnostná
politika a obrana - Vláda SR udrží vysokú angažovanosť
ozbrojených síl v operáciách medzinárodného krízového
manažmentu pod vedením medzinárodných organizácií a
pri tvorbe síl vysokej pripravenosti NATO a EÚ.
MPSVaR SR
IVPR,
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.2 Práca, sociálne veci
ÚPSVR, ŠÚ a rodina. Správa podáva prierezovo prehľad o vývoji
SR,
sociálnej situácie v oblasti trhu práce, sociálnej ochrany,
TREXIMA, životnej úrovne, sociálnej kohézie a monitoring
SP
vybraných štrukturálnych ukazovateľov.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

7. Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a
mládeže

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MŠVVaŠ SR

Máj

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.4 Školstvo, veda,
mládež a šport; časť Mládež a šport - Vláda SR zavedie
zmenu financovania športu tak, aby sa väčší dôraz kládol
na mládež, talenty a reprezentáciu, aby vznikli
jednoznačné pravidlá budovania infraštruktúry a aby
finančné prostriedky podporovali konkrétne aktivity, nie
existenciu strešných organizácií. Výrazne zvýši podiel
podpory športu rozdeľovanej podľa jednoznačných
pravidiel a zavedie systém merania efektívnosti a účinku
dotácií. Investície národného významu bude financovať
na súťažnom základe. Vláda SR bude klásť dôraz na to,
aby športové aktivity a súťaže financované z verejných
zdrojov boli určené nielen pre talentovaných, ale vďaka
primeranej štruktúre pre všetkých.
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P.č.

Názov úlohy

8. Koncepcia stredoškolského vzdelávania

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MŠVVaŠ SR

Máj

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.4 Školstvo, veda,
mládež a šport; časť Základné a stredné školstvo Najdôležitejším cieľom vlády SR v oblasti stredných škôl
je zmena systému a obsahu výučby. Preto vláda SR
pripraví zmenu štátneho vzdelávacieho programu tak, aby
podporoval výchovu k sebestačnosti, zodpovednosti za
vlastné konanie, šetrnosti a ohľaduplnosti, kritickému
mysleniu a mysleniu v súvislostiach, k občianskemu
aktivizmu, obhajobe vlastného názoru a rešpektu k
názorom druhých ľudí. Vláda SR využije aj všetky
ostatné prostriedky na to, aby podporila posun od
memorovania k tvorbe spôsobilosti a ku schopnosti
informácie získať, využívať, ale aj kriticky hodnotiť.
Vláda SR chce zároveň zásadne zmeniť to, čo sa testuje –
od vedomostí k zručnostiam a od merania výstupu k
meraniu pridanej hodnoty školy pri vzdelávaní žiakov.
Vláda SR postupne zavedie angličtinu ako povinný cudzí
jazyk tak, aby každý absolvent strednej školy vedel
plynule rozprávať po anglicky. Vláda SR zabezpečí lepšie
využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu, ako aj
eLearningu na všetkých úrovniach vzdelávania. Vláda SR
podporí rozširovanie prijímania na stredné školy bez
prijímacích skúšok na základe objektívneho hodnotenia
schopností detí a zavedie zjednotenie systému štátnych
maturitných skúšok na stredných školách. Vláda SR na
základe analýzy trhu práce a zamestnávateľských
združení zjednoduší štruktúru študijných odborov
stredných odborných škôl a bude podporovať rozvoj
odborného školstva smerom k posilneniu generických
zručnosti, ale aj prepojenia na prax.
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P.č.

Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

9. Návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky
2011- 2014

MV SR

10. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na
5.stretnutie strán Dohovoru o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie presahujúcich
hranice štátu v Ženeve, Švajčiarsko, 20. - 24. Jún
2011
11. Informácia o výsledkoch úloh „Zhodnotenie
potenciálneho vplyvu geochemického prostredia
na zdravotný stav obyvateľstva banskoštiavnickej
oblasti“ a „Environmentálne a zdravotné
indikátory Slovenskej republiky'

MŽP SR

16.12.2010

MŽP SR

Máj

Dôvod predloženia

ÚOŠS, GP Programové vyhlásenie vlády SR, 4.2 Vnútorný poriadok
SR
a bezpečnosť - Vláda SR po vykonaní analýzy súčasného
stavu schváli novú koncepciu boja proti extrémizmu.
SR je zmluvnou stranou Dohovoru o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.

Materiál bude predložený na základe uznesenia vlády SR
č. 636/2007.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

1. Program modernizácie a rozvoja železničnej
infraštruktúry na roky 2010 - 2014

2.

3.

4.

5.

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

Jún

Dôvod predloženia

Programové vyhlásenie vlády SR, 2.3 Doprava,
regionálny rozvoj a cestovný ruch - V oblasti železničnej
infraštruktúry s cieľom zachovať podiel železničnej
dopravy na prepravnom trhu vláda SR do roku 2014
odovzdá do užívania ďalšie úseky interoperabilných
železničných tratí modernizovaných na rýchlosť 160
km/h.'.
Aktualizácia Novej stratégie rozvoja cestovného MDVaRR SR MK SR, Programové vyhlásenie vlády SR, 2.3 Doprava,
ruchu do roku 2013
MH SR, regionálny rozvoj a cestovný ruch - Vláda SR bude
MPaRV SR, podporovať rozvoj miestnych a regionálnych združení v
MPSVaR oblasti turizmu na zlepšenie konkurencieschopnosti ako
SR,
významného odvetvia národného hospodárstva.
MŠVVaŠ
SR, MZV
SR
Rozvojový program priorít verejných prác na rok MDVaRR SR
Materiál bude predložený na základe § 8 zákona č.
2011
254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších
predpisov. Rozvojový program priorít verejných prác
zostavuje ministerstvo z rezortných rozvojových
programov a rozvojových programov samosprávnych
krajov na obdobie troch rokov a predkladá každoročne do
30. júna na schválenie vláde SR.
Koncepcia rozvoja vedomostnej spoločnosti
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.1 Hospodárska
MF SR
politika - Pre koncepčný rozvoj vedomostnej ekonomiky
bude nevyhnutné zabezpečiť systematický, koordinovaný
a vzájomne prepojený postup jednotlivých rezortov, ktoré
ju priamo ovplyvňujú a tvoria.
Implementačný plán realizácie procesu masovej
MK SR
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.5 Kultúra - Vláda
deacidifikácie ohrozených dokumentov v
bude realizovať projekty digitalizácie kultúrneho
knižniciach a archívoch vrátane návrhu na
dedičstva a implementovať príslušné programy. Posilní
vybudovanie Integrovaného konzervačného centra
postavenie knižníc ako centier vedomostí a poznania,
pri Slovenskej národnej knižnici.
využívajúc súčasné informačno-technologické možnosti.

16.12.2010

MDVaRR SR
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P.č.

Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

6. Stratégia rozvoja a budovania erbových inštitúcií
v rezorte kultúry

MK SR

7. Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2010

MO SR

8. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej
republiky s prítomnosťou zahraničných
ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s
vyslaním Ozbrojených síl Slovenskej republiky
mimo územia Slovenskej republiky na účel
vojenského cvičenia v 2. polroku 2011

MO SR

16.12.2010

ÚOŠS

Jún

Dôvod predloženia
MK SR v decembri 2010 schválilo materiál Stratégia
rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií v rezorte
kultúry. Aktuálny materiál však v sebe nezahŕňa
problematiku rozvoja erbových umeleckých inštitúcií
(Slovenské národné divadlo SND a Slovenská
filharmónia SF) a erbové – národné pamäťové a fondové
inštitúcie (Slovenské národné múzeum SNM, Slovenská
národná galéria SNG, Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky PÚ SR) nerieši v kontexte celých segmentov
kultúrneho dedičstva dostatočne obšírne. Cieľom
stratégie bude podrobnejšie analyzovať súčasný stav v
jednotlivých inštitúciách, identifikovať základné
nedostatky a problémy v ich činnosti a určiť priority a
úlohy, ktoré by mali odstrániť najzávažnejšie nedostatky
a problémy.
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.3. Bezpečnostná
politika a obrana - Vláda SR, vychádzajúc z potrieb
zaručenia bezpečnosti občana a obrany štátu pri
zohľadnení strategických dokumentov NATO a EÚ
vrátane novej Strategickej koncepcie NATO, vykoná
strategické hodnotenie obrany Slovenskej republiky s
cieľom definovať politicko-strategický rámec pre
dlhodobý rozvoj obranného potenciálu Slovenskej
republiky a ozbrojených síl vrátane zabezpečenia
stabilného zdrojového rámca.
Vyplýva z čl. 119 písm. o) Ústavy SR.
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P.č.

Názov úlohy

9. Závery strategického hodnotenia obrany

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MO SR

MPaRV SR
10. Návrh na ukončenie platnosti medzivládnych
zmlúv o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
a medzivládnej zmluvy o spolupráci v oblasti
karantény a ochrany rastlín vo vzájomných
vzťahoch so Slovenskou republikou v súvislosti so
vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie

16.12.2010

MZV SR

Jún

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.3. Bezpečnostná
politika a obrana - Vláda SR, vychádzajúc z potrieb
zaručenia bezpečnosti občana a obrany štátu pri
zohľadnení strategických dokumentov NATO a EÚ
vrátane novej Strategickej koncepcie NATO, vykoná
strategické hodnotenie obrany Slovenskej republiky s
cieľom definovať politicko-strategický rámec pre
dlhodobý rozvoj obranného potenciálu Slovenskej
republiky a ozbrojených síl vrátane zabezpečenia
stabilného zdrojového rámca.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.4 Pôdohospodárstvo
a rozvoj vidieka - 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. 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.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

11. Revízia Národného akčného plánu na prevenciu a
elimináciu násilia páchaného na ženách na roky
2009 – 2012

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

Jún

Dôvod predloženia

MPSVaR SR PPVLPNM, Programové vyhlásenie vlády SR, 3.2 Práca, sociálne
MS SR, GP veci, rodina – Vláda SR zavedie účinnejšiu pomoc
SR, MV SR, obetiam násilia.
MŠVVaŠ
SR, MZ SR,
MK SR, ŠÚ
SR, SVPRK
SR,
UPSVR,
NIP, IVPR,
SNSĽP,
VÚC, MVO
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Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

12. Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a MŠVVaŠ SR MDVaRR
technickej politiky do roku 2015 (vrátane stratégie
SR, MH SR,
pre ďalší rozvoj vedy a techniky)
MPaRV SR,
MZ SR,
MK SR,
MŽP SR,
MF SR

16.12.2010

Jún

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.4 Školstvo, veda,
mládež a šport; časť Vysoké školstvo a vedy - Vláda SR
prijme ucelený súbor opatrení, ktoré posilnia kvalitu
slovenských vysokých škôl a ostatných výskumných
ustanovizní a zlepšia ich postavenie v medzinárodnej
súťaži. Vláda SR odbúra prekážky pre príchod pracovísk
špičkových univerzít a výskumných inštitúcií na
Slovensko a bude ich vstup finančné stimulovať. Zároveň
bude najmä prostredníctvom súťažných programov
aktívne podporovať a financovať prílev medzinárodne
uznávaných vedcov a pedagógov na Slovensko aj
individuálne či v malých kolektívoch. Vláda SR preto
zvýši objem finančných zdrojov do vedy, ale len smerom
k najlepším tímom a pracoviskám. Vláda SR v tejto
súvislosti vytvorí nový systém inštitucionálneho a
grantového financovania výskumu, ktorý bude
transparentný, zrovnoprávni výskumné pracoviská bez
ohľadu na zriaďovateľa, bude oddelený od financovania
vzdelávania a bude motivovať k zvyšovaniu spolupráce
pracovísk v rámci vysokých škôl a iných výskumných
inštitúcií. Vláda SR bude zvyšovať podiel súťažného
financovania vedy vrátane súťažného financovania v
oblasti miezd. V rámci tohto systému vláda SR podporí
súťažné a transparentné nástroje na transfer technológií a
poznatkov z akademického prostredia do praxe s
podporou fondov EÚ, ako aj rozvoj výskumných centier a
vedecko-technologických parkov európskej kvality.
Vláda SR vytvorí systémové opatrenia na zvýšenie
úspešnosti slovenských subjektov v komunitárnych
programoch Európskej únie a zjednoduší systém
využívania štrukturálnych fondov na účely výskumu a
vzdelávania.
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Názov úlohy

13. Koncepcia vzdelávania v materských školách a
základných školách

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MŠVVaŠ SR

Jún

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.4 Školstvo, veda,
mládež a šport; časť Základné a stredné školstvo Najdôležitejším cieľom vlády Slovenskej republiky v
oblasti základný škôl je zmena systému a obsahu výučby.
Preto vláda SR pripraví zmenu štátneho vzdelávacieho
programu tak, aby podporoval výchovu k sebestačnosti,
zodpovednosti za vlastné konanie, šetrnosti a
ohľaduplnosti, kritickému mysleniu a mysleniu v
súvislostiach, k občianskemu aktivizmu, obhajobe
vlastného názoru a rešpektu k názorom druhých ľudí.
Vláda SR využije aj všetky ostatné prostriedky na to, aby
podporila posun od memorovania k tvorbe spôsobilosti a
ku schopnosti informácie získať, využívať, ale aj kriticky
hodnotiť. Vláda SR chce zároveň zásadne zmeniť to, čo
sa testuje – od vedomostí k zručnostiam a od merania
výstupu k meraniu pridanej hodnoty školy pri vzdelávaní
žiakov. Vláda SR postupne zavedie angličtinu ako
povinný cudzí jazyk tak, aby každý absolvent strednej
školy vedel plynule rozprávať po anglicky. Vláda SR
zavedie povinný posledný ročník materskej školy s
možnosťou alternatívnych riešení pre deti, u ktorých sa
preukáže predpoklad úspešného zvládnutia školskej
dochádzky aj bez účasti na predškolskom vzdelávaní, a
zabezpečí zlepšenie predškolskej diagnostiky. Vláda SR
prehodnotí význam špeciálnych škôl, prijme opatrenia na
zabránenie segregácie na základe etnickej príslušnosti
(vrátane testov školskej zrelosti v rómčine) a podporí čo
najvyššiu integráciu detí so špeciálnymi potrebami a
zlepšenie podmienok detí, pre ktoré integrácia nie je
možná alebo prospešná. Vláda SR skvalitní výučbu
slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom
národnostných menšín zmenou metodiky.
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Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

14. Návrh Strategického plánu boja proti korupcii v
Slovenskej republike

MV SR

GP SR,
ÚOŠS

15. Návrh Národného plánu riadenia kontroly hraníc
Slovenskej republiky na roky 2011 - 2014

MV SR

MF SR,
MZV SR,
MDVaRR
SR

16. Návrh Stratégie prevencie kriminality v
Slovenskej republike

MV SR

GP SR,
ÚOŠS

16.12.2010

Jún

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.2 Vnútorný poriadok
a bezpečnosť - Boj proti korupcii bude patriť medzi
hlavné priority vlády SR.
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.2 Vnútorný poriadok
a bezpečnosť - Po dva a pol roku od vstupu do
schengenského priestoru je realitou, že Slovenská
republika je jeho plnohodnotným členom. Pripravované
opätovné hodnotenie Slovenskej republiky v roku 2012,
resp. 2013 zaväzuje vládu nepoľaviť v úsilí o
implementáciu schengenského acquis. Dokončenie
súvisiacich opatrení na vnútorných hraniciach vrátane
aktualizácie projektov na účely dočasného obnovenia
kontroly vnútorných hraníc, skvalitňovanie fyzického a
technického zabezpečenia vonkajšej štátnej hranice s
Ukrajinou, medzinárodných letísk schengenského typu,
dobudovanie schengenského informačného systému II.
Generácie a vízového informačného systému patrí medzi
priority Slovenskej republiky pri zvyšovaní úrovne
bezpečnosti a ochrany schengenského priestoru,
realizácia ktorých bude financovaná aj z prostriedkov
fondov EÚ.
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.2 Vnútorný poriadok
a bezpečnosť - Vláda SR prijme nový strategický
celospoločenský plán smerovania Slovenskej republiky v
oblasti prevencie kriminality na najbližšie roky.
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17. Správa o stave zdravotníctva na Slovensku

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MZ SR

18. Materiál o dodržiavaní ľudských práv v SR v
kontexte odporúčaní z univerzálneho periodického
hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a z
posudzovania zmluvnými orgánmi OSN

MZV SR

19. Vytvorenie Koordinačnej skupiny pre
zastupovanie SR v konaní pred Európskou
komisiou podľa článkov 258 a 259 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie

MZV SR

16.12.2010

MŠVVaŠ
SR

Jún

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.3. Zdravotníctvo I.
časť Hodnota zdravia a princípy zdravotnej politiky Spracovanie základných dokumentov o stave
zdravotníctva na Slovensku, s charakteristikou súčasného
stavu vo všetkých relevantných oblastiach, určením
východísk, stanovením rizík v kontexte súčasnej
ekonomickej, spoločenskej a politickej situácie a taktiež s
predpokladom vývoja zdravotníctva na obdobie rokov
2010 - 2014 – 2020, stavom v oblasti zahraničnej
spolupráce a záväzkov SR.
Cieľom iniciatívneho materiálu MZV SR je naplniť
záväzok lepšie informovať o výsledkoch univerzálneho
periodického hodnotenia a zároveň sprehľadniť
existujúce odporúčania zmluvných orgánov OSN s
cieľom zabezpečiť ich lepšiu implementáciu. Materiál
zároveň prispieva k napĺňaniu Programového vyhlásenia
vlády SR, 3.2 Ochrana a podpora ľudských práv – Vláda
SR bude dôsledne plniť medzinárodné záväzky štátu v
oblasti ľudských práv.
Dôvodom predloženia materiálu je potreba právnej
regulácie a inštitucionalizácie existujúcej spolupráce
rezortov pri príprave stanovísk SR k formálnym
dokumentom EK vydaným v konaniach podľa článkov
258 a 259 Zmluvy o fungovaní EÚ. Termín prípravy
materiálu zohľadňuje zmenu Postupov pre zastupovanie
SR pred súdmi EÚ, schválených uznesením vlády SR
číslo 377 z 9. júna 2010 a zmenených uznesením vlády
SR číslo 831 z 1. decembra 2010. Koordinačná skupina
napomôže zlepšenie zastupovania záujmov SR v
konaniach pred EK vedených podľa článkov 258 a 259
Zmluvy o fungovaní EÚ.
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Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

20. Aktualizácia Národného zoznamu území
európskeho významu

MŽP SR

21. Správa o implementácii Národného akčného plánu
pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2007
– 2010 (NAP GPP) za rok 2010
22. Koncepcia komunálnej reformy

MŽP SR

16.12.2010

ÚV SR

ÚOŠS

Jún

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.5 Životné prostredie
- Vláda SR uznáva právo na priaznivé životné prostredie
zaručené každému občanovi štátu Ústavou Slovenskej
republiky a súčasne zdôrazňuje našu všeobecnú
povinnosť a zodpovednosť za starostlivosť o životné
prostredie. Ochranu prírody vláda SR považuje za
zásadnú oblasť pre celkový vývoj spoločnosti, preto k
využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať
racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity
a zásad trvalo udržateľného rozvoja.
Napĺňanie záväzku vlády SR, že bude robiť proaktívnu
environmentálnu politiku v záujme občanov a životného
prostredia (uznesenie vlády SR č. 944/2007)
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.2 Vnútorný poriadok
a bezpečnosť - Vláda SR uskutoční komunálnu reformu,
ktorá bude motivovať obce k dobrovoľnej spolupráci,
spájaniu administratívnych kapacít a k spájaniu obcí.
Podporí budovanie spoločných obecných úradovní, ktoré
by mali vytvoriť lepšie podmienky na kontakt občana s
úradmi, zracionalizovať a skvalitniť činnosť orgánov
miestnej samosprávy. Vláda SR sa zasadí o posilnenie
nezávislosti kontroly územnej samosprávy.
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Názov úlohy

23. Zrevidovaný Národný akčný plán Dekády
začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
ÚV SR

Jún

Dôvod predloženia
Dekáda vznikla na prvej regionálnej konferencii o
Rómoch na vysokej úrovni, ktorá sa konala v Bukurešti v
roku 2003. Na tomto podujatí oznámili predsedovia vlád
a vysokí predstavitelia vlád Bulharska, Chorvátska,
Českej republiky, Maďarska, Macedónska, Rumunska,
Srbska a Čiernej hory a Slovenska ich úmysel naštartovať
dekádu. Počas roka 2004 vypracovali pracovné skupiny
jednotlivých krajín, ktoré zahŕňali aj Rómov a ostatných
zainteresovaných, akčné plány dekády, ktoré zahŕňajú
úlohy, ciele a ukazovatele, ktoré každá krajina plánuje
počas dekády dosiahnuť. Akčné plány dekády majú za
cieľ doplniť a posilniť - nie kopírovať - národné stratégie
pre Rómov, ktoré existujú v takmer každej krajine.
Aktualizácia NAP sa stala súčasťou priorít SR aj v rámci
jej predsedníctva v čase od 1. júla 2010 do 30. júna 2010.
Východiskovým podkladom pre revíziu NAP bola
strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej
menšiny v Slovenskej republike Solidarita – Integrita –
Inklúzia 2008 – 2013., schválená uznesením vlády SR č.
183 z 26. marca 2008. Cieľom zrevidovaného NAP je
mimo iných skutočností aj dosiahnutie koordinácie NAP
dekády so strednodobou koncepciou. Pracovná skupina,
ktorá vznikla v rámci Slovenského predsedníctva dekády
a ktorej predsedom bol podpredseda vlády SR pre
vedomostnú spoločnosť, sa uzniesla na implementácií
priority 3.3. Piaty rok dekády – revízia národných
akčných plánov.
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Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

1. Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji
verejných financií za I. polrok 2011 a predikcia
vývoja do konca roka

MF SR

2. Východiská pre zdravotníctvo na Slovensku a
perspektíva jeho rozvoja na obdobie rokov 2012 2020

MZ SR

16.12.2010

Júl

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.1 Hospodárska
politika - Zodpovednú rozpočtovú politiku a výrazné
zníženie súčasného deficitu verejných financií považuje
vláda SR za základný predpoklad pre úspešný
ekonomický vývoj a dlhodobo udržateľný rast životnej
úrovne občanov Slovenskej republiky. Zásadným cieľom
vlády SR je zníženie deficitu verejných financií pod
úroveň 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013 tak,
aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej
únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu.
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.3. Zdravotníctvo I.
časť Hodnota zdravia a princípy zdravotnej politiky Materiál vytvorí možnosť na jeho participácii aj fóru
„Iniciatíva 2020“. Zakomponovanie zdravia v jeho
významovej a obsahovej komplexnosti do vládneho
materiálu, čo by malo napomôcť v jeho akceptovaní aj v
iných rezortoch, najmä rezortu financií, životného
prostredia, poľnohospodárstva a pod.
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Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

1. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až
2014

MF SR

2. Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2011 –
2014 (aktualizácia 2011)

MF SR

16.12.2010

August

Dôvod predloženia
Predmetný návrh sa predkladá na základe zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.1 Hospodárska
politika - Pre Slovensko je veľmi dôležité zastaviť
zadlžovanie budúcich generácií. Výrazné zníženie
deficitu verejných financií umožní, aby vláda začala ku
koncu volebného obdobia znižovať podiel verejného dlhu
na hrubom domácom produkte. To je jediná možná cesta
k udržaniu dôveryhodnosti Slovenska na finančných
trhoch v súčasnosti, ako aj k príprave našej krajiny na
obdobie po roku 2020, keď sa u nás začne prudko
zvyšovať počet a podiel starších ľudí. (pozn. materiál
bude súčasťou Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2012 - 2014).
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Názov úlohy

3. Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2010

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MPaRV SR

August

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.4 Pôdohospodárstvo
a rozvoj vidieka - Na les sa vláda SR bude pozerať ako na
integrálnu súčasť vidieckeho prostredia, kde je potrebné
hospodáriť podľa zásad trvalo udržateľného rozvoja tak,
aby pre občanov zabezpečoval možnosť na aktívnu
rekreáciu. V tejto súvislosti zruší obmedzenia vjazdu
cyklistov na lesné cesty. Vláda SR zabezpečí efektívne
spravovanie štátnej lesnej pôdy tak, aby vytvárala
pozitívny prínos pre spoločnosť, napríklad využívaním
metódy verejnej súťaže a aukcií pri obchodnej činnosti
podniku Lesy SR s cieľom dosiahnutia najvyšších cien
pri predaji dreva. Pri hospodárení v lesoch sa vláda SR
zameria na zvýšenie absorpčnej schopnosti lesov
(schopnosti lesov zadržiavať vodu) tak, aby sa zvýšila
protipovodňová funkcia lesov. Ekologizáciu lesnej
výroby bude vláda SR podporovať prostredníctvom
fondov EÚ. Zvýšenú pozornosť bude vláda SR venovať
aj slovenskému drevospracujúcemu priemyslu ako zdroju
zamestnanosti a pridanej hodnoty.
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Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

4. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR MPaRV SR
za rok 2010

16.12.2010

August

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.4 Pôdohospodárstvo
a rozvoj vidieka - 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 podporí výrobu a
predaj regionálnych potravinárskych špecialít, ako aj
udržanie a rozvoj regionálnych špecifík. 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. Vláda SR bude naďalej
podporovať Značku kvality SK ako prostriedok na
zvýšenie predaja kvalitných domácich výrobkov. 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 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. Vláda SR bude riešiť
nerovnosti v reťazci prvovýrobca – spracovateľ – obchod
aj na úrovni EÚ.
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5. Zásady postupu delegácie SR na rokovaniach 66.
zasadnutia Valného zhromaždenia OSN

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MZV SR

August

Dôvod predloženia
Štandardný materiál, ktorý sa pravidelne predkladá vláde
SR pred nadchádzajúcim VZ OSN.
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na mesiac:
Predkladá Spolupráca

1. Revízia operačného programu Doprava 2007 MDVaRR SR MF SR,
2013 (na základe dohody vlády SR o realokácii
MPaRV SR
prostriedkov z fondov EÚ v rámci Národného
strategického referenčného rámca 2007 - 2013 a
jeho prehodnotenia, resp. na základe záverov z
hodnotenia operačného programu Doprava 2007 2013)

2. Koncepcia ochrany pamiatkového fondu.

16.12.2010

MK SR

September

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.3 Doprava,
regionálny rozvoj a cestovný ruch - Revízia OPD 2007 –
2013 sa predkladá na základe Programového vyhlásenia
vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014, konkrétne z
časti 2.3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch:
„Vláda SR zabezpečí efektívne vynakladanie finančných
prostriedkov v doprave. Vykoná dôkladnú analýzu
čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovom
období 2007 –2013 s cieľom prehodnotiť ciele a priority
Národného strategického referenčného rámca tak, aby sa
dosiahla čo najvyššia pridaná hodnota pre rozvoj
Slovenskej republiky. Vláda SR v rámci Národného
strategického referenčného rámca presmeruje voľné
prostriedky EÚ do Operačného programu Doprava (OPD)
a umožní využitie zdrojov starobného dôchodkového
sporenia na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.“
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.5 Kultúra - Vláda
vylepší legislatívne prostredie v oblasti kultúrneho
dedičstva a pripraví strednodobé strategické materiály,
ktoré stanovia priority a ciele v oblasti rozvoja múzeí,
galérií a knižníc, ako ak pamiatkového fondu.
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na mesiac:
Predkladá Spolupráca

3. Správa o implementácii a čerpaní Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu
rozvoja vidieka SR 2007 — 2013 a operačného
programu Rybné hospodárstvo SR 2007 — 2013

MPaRV SR

4. Možnosť decentralizovať Plán rozvoja vidieka

MPaRV SR

5. Aktualizovaná stratégia celoživotného
vzdelávania

16.12.2010

MŠVVaŠ SR

September

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.4 Pôdohospodárstvo
a rozvoj vidieka - 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. 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.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.4 Pôdohospodárstvo
a rozvoj vidieka - 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.
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.4 Školstvo, veda,
mládež a šport; Preambula - Vláda SR zabezpečí, aby
každý občan mal rovnaký prístup ku kvalitnému
celoživotnému vzdelávaniu po skončení školskej
dochádzky, počas pracovného procesu aj v dôchodkovom
veku.
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na mesiac:
Predkladá Spolupráca

6. Návrh elementov koncepcie koordinovanej
prezentácie SR v zahraničí

MZV SR

7. Doplnkový protokol Nagoya – Kuala Lumpur
protokol o zodpovednosti a náhrade škody
spôsobenej živými modifikovanými organizmami
ku Kartagenskému protokolu
8. Informácia o priebežnom doplnení položiek
pohotovostných zásob štátu

MŽP SR

16.12.2010

SŠHR SR

MK SR,
MH SR,
MDVaRR
SR

September

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.4 Zahraničná
politika; časť Pomoc a služby občanom v zahraničí,
krajania - Vláda SR vytvorí funkčný mechanizmus
koordinovanej globálnej prezentácie Slovenska. Do
procesu tvorby obsahu bude prizvaná širšia expertná
komunita zložená zo zástupcov akademického,
mimovládneho i podnikateľského sektora.
Pristúpenie SR k uvedenému protokolu.

Poskytnúť vláde SR informáciu o stave priebežných
doplnení položiek pohotovostných zásob štátu.
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Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

Október

Dôvod predloženia

Programové vyhlásenie vlády SR, Doprava, regionálny
rozvoj a cestovný ruch - Vláda SR prehodnotí ďalšiu
realizáciu PPP projektov v oblasti dopravnej
infraštruktúry so zreteľom na skúsenosti a výsledky z už
realizovaných projektov s cieľom zefektívniť ďalšiu
výstavbu.
MDVaRR SR
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.3 Doprava,
regionálny rozvoj a cestovný ruch; časť Doprava - Vláda
SR zabezpečí dobudovanie dopravnej infraštruktúry.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.1 Hospodárska
MF SR
politika - Zodpovednú rozpočtovú politiku a výrazné
zníženie súčasného deficitu verejných financií považuje
vláda SR za základný predpoklad pre úspešný
ekonomický vývoj a dlhodobo udržateľný rast životnej
úrovne občanov Slovenskej republiky. Zásadným cieľom
vlády SR je zníženie deficitu verejných financií pod
úroveň 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013 tak,
aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej
únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu.
MPSVaR SR
GP SR,
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.1. Ochrana a podpora
PPVLPNM, ľudských práv - Pri tvorbe, implementácii a
ÚOŠŠ,
vyhodnocovaní vládnych politík a ich dosahov bude
vláda SR presadzovať opatrenia na odstraňovanie
VÚC,
sociálni
rodových diskriminácií.
partneri,
MVO
MZV SR
Materiál sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č.
394 z 9. júna 2010. Materiál zároveň prispieva k
napĺňaniu Programového vyhlásenia vlády SR, 4.4
Zahraničná politika – podkapitoly o dobrosusedských
vzťahoch, regionálnej bezpečnosti a spolupráci.

1. Zhodnotenie stavu jestvujúcich PPP projektov s
MDVaRR SR
cieľom zefektívnenia ďalšej výstavby a dopravnej
infraštruktúry formou PPP

2. Program prípravy a výstavby ciest I. triedy na
roky 2011 - 2014
3. Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji
verejných financií za tri štvrťroky 2011 a
predikcia vývoja do konca roka

4. Aktualizácia Národného akčného plánu rodovej
rovnosti

5. Vyhodnotenie predsedníctva SR vo V4

16.12.2010
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Názov úlohy
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Predkladá Spolupráca

6. Akčný plán na roky 2012 - 2014 k
aktualizovanému Programu starostlivosti o
mokrade Slovenska na roky 2008 - 2014

MŽP SR

7. Plán odpadového hospodárstva na roky 2011 –
2015

MŽP SR

8. Správa o stave obnovy evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
180/1995 Z. z.

ÚGKK SR

16.12.2010

Október

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.5 Životné prostredie
- Vláda SR uznáva právo na priaznivé životné prostredie
zaručené každému občanovi štátu Ústavou Slovenskej
republiky a súčasne zdôrazňuje našu všeobecnú
povinnosť a zodpovednosť za starostlivosť o životné
prostredie. Ochranu prírody vláda SR považuje za
zásadnú oblasť pre celkový vývoj spoločnosti, preto k
využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať
racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity
a zásad trvalo udržateľného rozvoja.
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
druhej časti zákona upravuje programy odpadového
hospodárstva, nakoľko súčasný Program odpadového
hospodárstva platí na roky 2005 -2010 je potrebné na
nové päťročné obdobie vypracovať nový program (plán)
odpadového hospodárstva.
Materiál sa prekladá na základe uznesenie vlády SR č.
742/2006.
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Predkladá Spolupráca

1. Podpora exportu Slovenskej republiky na roky
2011 - 2014

MH SR

2. Audit efektívnosti programov pre malé a stredné
podnikanie

MH SR

3. Dohovor Rady Európy o hodnote kultúrneho
dedičstva pre spoločnosť (tzv. Dohovor z Faro)

MK SR

4. Koncepcia rozvoja rastlinnej výroby zo zreteľom
na zhodnotenie biologického potenciálu
genetických zdrojov pestovaných rastlín pre
podmienky slovenského poľnohospodárstva

16.12.2010

MPaRV SR

November

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.2 Podnikateľské
prostredie, malé a stredné podniky; časť Obchod, služby a
zahraničných obchod - Vláda SR zreviduje strategické
dokumenty na podporu zahraničného obchodu s reálnou
implementáciou navrhovaných opatrení s rešpektovaním
legislatívy EÚ o spoločnom trhu.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.2 Podnikateľské
prostredie, malé a stredné podniky - Na skvalitnenie
podpory MSP bude potrebné uskutočniť audit
efektívnosti programov pre MSP s cieľom ich
modernizácie a zefektívnenia s využitím najlepších
príkladov EÚ a OECD.
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.5 Kultúra - Vláda
vylepší legislatívne prostredie v oblasti kultúrneho
dedičstva a pripraví strednodobé strategické materiály,
ktoré stanovia priority a ciele v oblasti rozvoja múzeí,
galérií a knižníc, ako ak pamiatkového fondu.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.4 Pôdohospodárstvo
a rozvoj vidieka - Vláda SR bude klásť dôraz na využitie
výrobných kapacít vidieka nielen na produkciu potravín,
ale aj na podporu výroby obnoviteľných zdrojov energií
(biomasa, dendromasa atď.).
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na mesiac:
Predkladá Spolupráca

5. Národný plán budovania infraštruktúry výskumu a MŠVVaŠ SR
vývoja v Slovenskej republike

16.12.2010

ÚOŠS

November

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.4 Školstvo, veda,
mládež a šport; časť Vysoké školstvo a veda - Vláda SR
vytvorí systémové opatrenia na zvýšenie úspešnosti
slovenských subjektov v komunitárnych programoch
Európskej únie a zjednoduší systém využívania
štrukturálnych fondov na účely výskumu a vzdelávania.
Vláda SR preto zvýši objem finančných zdrojov do vedy,
ale len smerom k najlepším tímom a pracoviskám.
Dosiahnutie tohto záväzku vyžaduje vedomú
koncentráciu prostriedkov do náročných a na súťažnom
princípe založených nástrojov. V tejto súvislosti je
potrebné vytvárať podmienky pre využívanie strategickej
infraštruktúry EÚ v oblasti výskumu a vývoja (ESFRI),
aby Slovenská republika bola dôstojným partnerom a
bola schopná využívať prednosti európskeho výskumného
priestoru. Zmeny v činnosti Európskeho strategického
fóra pre výskumnú infraštruktúru (European Strategy
forum on Research Infrastructures, ďalej len „ESFRI“) a
prípravy Európskej cestovnej mapy výskumnej
infraštruktúry (ďalej len „ESFRI Roadmap“), vyvolali
potrebu zamerať sa na integráciu národných zdrojov do
spoločného paneurópskeho úsilia zohľadňujúc Európske
aspekty budovania ESFRI Roadmap vo väzbe na priority
a infraštruktúrny potenciál Slovenskej republiky.
Národný plán budovania infraštruktúry výskumu a vývoja
v Slovenskej republike (SK - Roadmap) (ďalej len „SK –
Roadmap“) špecifikuje synergické pokračovanie
budovania SK - Roadmap.
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na mesiac:
Predkladá Spolupráca

6. Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky
2012 – 2014

MZ SR

7. Koncepcia geologického výskumu a prieskumu
územia Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016
8. Predloženie dlhodobej koncepcie národnostnej
politiky štátu

MŽP SR

16.12.2010

PPVLPNM

MŠVVaŠ
SR, MPaRV
SR, MV SR,
MO SR, MF
SR, MH SR

MŠVVaŠ
SR

November

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.3. Zdravotníctvo II.
časť Verejné zdravotníctvo a prevencia - V zmysle
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 438 z 2. júla
2008 a v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej
organizácie.
Materiál bude predložený na základe uznesenia vlády SR
č. 1001/2007
Programové vyhlásenie vlády, 3.1. Ochrana a podpora
ľudských práv - Štát musí zachovanie a rozvoj kultúry a
vzdelanosti národnostných menšín napomáhať svojou
aktívnou podporou. V záujme naplnenia tejto úlohy a v
záujme zvýšenia sociálnej súdržnosti spoločnosti vláda
SR vypracuje dlhodobú koncepciu ochrany a podpory
kultúry a školstva národnostných menšín vrátane rómskej
menšiny, ako aj dlhodobú koncepciu interetnickej
spolupráce, interetnického dialógu a interkultúrnej
výchovy a vzdelávania vrátane zabezpečenia príslušných
inštitucionálnych a finančných mechanizmov.
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Názov úlohy

9. Stratégia rozvoja rómskych marginalizovaných
komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev do
roku 2020

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
ÚV SR

November

Dôvod predloženia
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.1 Ochrana a podpora
ľudských práv - Osobitnú pozornosť bude venovať otázke
postavenia, integrácie a rozvoja rómskej komunity ako
prierezovej problematiky. V záujme naplnenia tohto cieľa
vláda SR posilní postavenie a právomoci splnomocnenca
vlády pre rómske komunity a jeho úradu. Veľká časť
Rómov na Slovensku patrí aj naďalej medzi sociálne a
ekonomicky najslabšie spoločenské skupiny postihnuté
chudobou a sociálnym vylúčením, ktoré nie sú schopné
prekonať individuálnym úsilím. Sociálne vylúčenie
predstavuje zásadný celospoločenský problém, pretože
okrem negatívneho vplyvu na rozvojový potenciál
regiónov vedie aj k zhoršeniu občianskeho
spolunažívania, vyhrocuje vzťah s majoritou a zvyšuje
nebezpečenstvo šírenia extrémizmu. Vláda SR bude
podporovať plnohodnotnú participáciu Rómov na
spoločenskom, kultúrnom a politickom živote na základe
ich štatútu národnostnej menšiny, ako aj vo vzťahu k
riešeniu kľúčových problémov spojených so sociálne
vylúčenými rómskymi komunitami. Opatrenia vlády SR
budú realizované prostredníctvom konkrétnych
dlhodobých a koordinovaných politík, ktorých účinok
bude objektívne merateľný a ktorých cieľom je
dosiahnutie efektívnej občianskej rovnosti.
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Názov úlohy
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Predkladá Spolupráca

1. Koncepcia rozvoja vnútrozemskej plavby v SR do MDVaRR SR
roku 2020
MDVaRR SR MV SR,
2. Koncepcia rekreačnej a športovej plavby na
Dunaji
MPaRV SR

3. Podmienky pre integrované dopravné systémy v
najväčších mestách

MDVaRR SR

4. Aktualizácia energetickej politiky SR

MH SR

5. Inventúra predpisov s cieľmi znížiť
administratívnu záťaž podnikania o viac ako 25%
- regulatívna reforma

MH SR

16.12.2010

MŽP SR,
MP SR,
MZV SR

December

Dôvod predloženia
Materiál vychádza z implementácie NIADES v SR
(vyplýva z Generálneho programu).
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.3 Doprava,
regionálny rozvoj a cestovný ruch - Vláda podporí väčšiu
súčinnosť medzi rezortmi, ktorých sa cestovný ruch týka.
Vláda SR bude podporovať podnikanie v oblasti
cestovného ruchu so zavádzaním systémov kvality,
modernizácie a inovácií.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.3 Doprava,
regionálny rozvoj a cestovný ruch - Vláda SR podporí
verejnú osobnú dopravu a vytvorí podmienky na
rozširovanie integrovaných dopravných systémov v
najväčších mestách Slovenskej republiky.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.2 Podnikateľské
prostredie, malé a stredné podniky; časť Energetika Vláda SR pripraví aktualizáciu energetickej politiky SR,
ktorej hlavnými cieľmi budú bezpečnosť,
konkurencieschopnosť, efektívnosť a udržateľnosť.
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.2 Podnikateľské
prostredie, malé a stredné podniky - Vláda SR zároveň
vykoná inventúru existujúcich právnych predpisov s
cieľom znížiť administratívne a regulačné zaťaženie
podnikania o viac než štvrtinu.
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Názov úlohy
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Predkladá Spolupráca

6. Aktualizácia Projektu systematickej obnovy
audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky
na obdobie rokov 2012 – 2014

MK SR

7. Koncepcia na podporu kultúrnych a kreatívnych
priemyslov v SR.

MK SR

16.12.2010

December

Dôvod predloženia

Vláda Slovenskej republiky 17. mája 2006 uznesením
vlády č. 441 schválila Projekt systematickej obnovy
audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky (ďalej
len „projekt“). Jeho cieľom bola záchrana
kinematografických a audiovizuálnych diel a ich
postupné sprístupňovanie verejnosti. Následne bol 14.
januára 2009 uznesením č. 25 schválený návrh
aktualizácie projektu, v ktorom sa predkladalo
vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z projektu za
obdobie rokov 2006 až 2008 a taktiež návrh odporúčaní,
opatrení a úloh pre obdobie rokov 2009 až 2011. Preto je
potrebné spracovať novú aktualizácie projektu, v ktorej sa
pre ďalšie obdobie od roku 2012 stanovia nové návrhy
odporúčaní, opatrení a úloh. Prijatie aktualizácie je
potrebné taktiež vzhľadom na zachovanie financovania
laboratórnej obnovy fondov Slovenského filmového
ústavu zo štátneho rozpočtu SR vo výške 1 493 726 EUR
ročne, ktoré je v pravidelných aktualizáciách stanovované
na trojročné obdobia a naplánované až do roku 2033.
Uvedeným materiálom bude naplnená úloha vyplývajúca
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.
MH SR, Úloha vyplýva z rozpracovania Programového vyhlásenia
MŠVVŠ vlády SR v podmienkach rezortu kultúry v súlade s
SR,
cieľom programového vyhlásenia v časti 3.5 Kultúra,
MPSVR podľa ktorého vláda SR podporí iniciatívy zamerané na
SR, MF SR kreativitu a vytváranie synergií medzi kultúrou,
vzdelávaním a priemyslom.
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Názov úlohy

8. Stratégia priorít kultúrnej politiky v SR

9. Štátna politika v oblasti športu

10. Návrh Koncepcie bezpečnostného systému
Slovenskej republiky

16.12.2010

na mesiac:
Predkladá Spolupráca
MK SR

MŠVVaŠ SR

MV SR

ÚOŠS

December

Dôvod predloženia
Materiál pomenuje zásady a hlavné ciele kultúrnej
politiky vlády na dlhšie časové obdobie v jednotlivých
segmentoch kultúry. Zadefinuje aktuálne postavenie
kultúry v spoločnosti a identifikuje úlohy a nástroje, ktoré
by mali oblasť kultúry a jej jednotlivé segmenty
nasmerovať spoločensky žiaducim smerom.
Programové vyhlásenie vlády SR, 3.4 Školstvo, veda,
mládež a šport; časť Mládež a šport - Vláda SR zavedie
zmenu financovania športu tak, aby sa väčší dôraz kládol
na mládež, talenty a reprezentáciu, aby vznikli
jednoznačné pravidlá budovania infraštruktúry a aby
finančné prostriedky podporovali konkrétne aktivity, nie
existenciu strešných organizácií. Výrazne zvýši podiel
podpory športu rozdeľovanej podľa jednoznačných
pravidiel a zavedie systém merania efektívnosti a účinku
dotácií. Investície národného významu bude financovať
na súťažnom základe. Vláda SR bude klásť dôraz na to,
aby športové aktivity a súťaže financované z verejných
zdrojov boli určené nielen pre talentovaných, ale vďaka
primeranej štruktúre pre všetkých. Podporí šírenie osvety
o športe a zasadí sa o zviditeľnenie úspešných
mládežníckych trénerov. V oblasti práce s mládežou
vláda SR podporí projekty zvyšujúce spoločenskú
angažovanosť a aktivitu mladých ľudí. Štátna podpora
práce s mládežou bude vyvážene kombinovať podporu
športových, kultúrnych a iných voľnočasových aktivít.
Programové vyhlásenie vlády SR, 4.2 Vnútorný poriadok
a bezpečnosť - Vláda SR pripraví novú koncepciu
bezpečnostného systému Slovenskej republiky.
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na mesiac:
Predkladá Spolupráca

11. Aktualizácia Národného programu podpory
zdravia pre obyvateľov Slovenskej republiky

MZ SR

12. Aktualizácia Národného akčného plánu pre
životné prostredie a zdravie obyvateľstva SR
(NEHAP)

MZ SR

13. Vytvorenie Koordinačného výboru pre vysielanie
civilných expertov do aktivít krízového
manažmentu

MZV SR

14. Koncepcia civilno-vojenského pôsobenia SR v
krízových oblastiach

MZV SR

16.12.2010

December

Dôvod predloženia

Programové vyhlásenie vlády 3.3. Zdravotníctvo, II. časť
Verejné zdravotníctvo a prevencia - forma spolupráce
Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušných
odborných spoločností, inštitúcií a organizácií, určenie
nemedicínskych parametrov na sledovanie zdravotného
stavu obyvateľstva, prehodnotenie doterajšieho systému
kontroly nad činnosťou pracovnej zdravotnej služby a
zabezpečenie zvyšovania kvality poskytovaných
odborných poradenských služieb.
MŠPPaŠ Programové vyhlásenie vlády SR, 3.3. Zdravotníctvo II.
SR, MPaRV časť Verejné zdravotníctvo a prevencia - realizácia
SR, MO SR, implementácie záverov 5. ministerskej konferencie o
MF SR, MH životnom prostredí a zdraví v Parme 2010 v podmienkach
SR, MŽP Slovenskej republiky.
SR
MV SR, MS Dôvodom predloženia je implementácia zákona o
SR, MF SR, vysielaní civilných expertov do aktivít krízového
GP SR
manažmentu mimo územie SR (samotný zákon by mal
byť na rokovanie vlády predložený v lete 2011).
MO SR, Dôvodom predloženia je implementácia zákona o
MV SR
vysielaní civilných expertov do aktivít krízového
manažmentu mimo územie SR (samotný zákon by mal
byť na rokovanie vlády predložený v lete 2011).
MŠVVaŠ
SR, MPaRV
SR, MV SR,
MO SR, MF
SR, MH SR
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Názov úlohy
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Predkladá Spolupráca

15. Vyhodnotenie členstva SR v Rade OSN pre
ľudské práva (2008 – 2011)

MZV SR

16. Národná stratégia SR pre globálne rozvojové
vzdelávanie

MZV SR

17. Správa o prerokovaní tretej periodickej správy
Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o
občianskych a politických právach (ICCPR)

MZV SR

18. Informácia o priebehu a výsledkoch tretieho kola
monitorovania úrovne implementácie Rámcového
dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných
menšín na Slovensku

MZV SR

16.12.2010

December

Dôvod predloženia

Iniciatívny materiál MZV SR, ktorý primárne vyhodnotí
naplnenie dobrovoľných prísľubov a záväzkov, ktoré na
seba SR vzala pri vzniku členstva v Rade OSN pre
ľudské práva. Zároveň bude informovať o kľúčových
záväzkoch, ktoré SR v období členstva prijala
prostredníctvom podpory jednotlivých rezolúcií Rady, a
to s cieľom zabezpečiť ich implementáciu. Materiál
zároveň prispieva k napĺňaniu Programového vyhlásenia
vlády SR, 3.1 Ochrana a podpora ľudských práv –
aktívny prístup k ochrane a podpore základných práv a
slobôd zo strany vlády a štátu.
MŠVVaŠ Materiál naplní Programové vyhlásenie vlády SR, 4.4
SR
Zahraničná politika; časť Rozvojová pomoc - Vláda SR
podporí rozvojové vzdelávanie na školách a výchovu
mladých ľudí vo vedomí solidarity a spolupatričnosti.
MS SR, MV Štandardný materiál, ktorý sa pravidelne predkladá vláde
SR po prerokovaní periodickej správy zmluvným
SR,
MŠVVaŠ výborom OSN. Materiál zároveň prispieva k napĺňaniu
SR, MZ SR, Programového vyhlásenia vlády SR, 3.1 Ochrana a
MPSVaR podpora ľudských práv – Vláda SR bude dôsledne plniť
SR, ÚV SR medzinárodné záväzky štátu v oblasti ľudských práv.
Štandardný materiál, ktorý sa pravidelne predkladá vláde
SR po ukončení monitorovacieho cyklu Radou Európy.
Materiál zároveň prispieva k napĺňaniu Programového
vyhlásenia vlády SR, 3.1 Ochrana a podpora ľudských
práv – Vláda SR bude dôsledne plniť medzinárodné
záväzky štátu v oblasti ľudských práv.
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PLÁN PRÁCE VLÁDY SR NA ROK 2011
P.č.

Názov úlohy

na mesiac:
Predkladá Spolupráca

19. Tretia správa o implementácii Európskej charty
regionálnych alebo menšinových jazykov v SR

MZV SR

20. Národný akčný plán pre zelené verejné
obstarávanie v SR na roky 2010 – 2015 (NAP
GPP II)
21. Národná stratégia ochrany biodiverzity do roku
2020

MŽP SR

MŽP SR

22. Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na
rok 2012

ÚV SR

23. Stratégia pre Dunajský región

ÚV SR

16.12.2010

December

Dôvod predloženia

PPVLPNM, Štandardný materiál, ktorým sa vláde SR predkladá na
MŠVVaŠ schválenie následná správa o implementácii Európskej
SR
charty. Materiál zároveň prispieva k napĺňaniu
Programového vyhlásenia vlády SR, 3.1 Ochrana a
podpora ľudských práv – Vláda SR bude dôsledne plniť
medzinárodné záväzky štátu v oblasti ľudských práv.
ÚOŠS
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č.
1600/2002/ES z 22.7.2002, ktorým sa ustanovuje Šiesty
environmentálny akčný program Spoločenstva (6. EAP).
Programové vyhlásenie vlády SR, 2.5 životné prostredie Vláda SR uznáva právo na priaznivé životné prostredie
zaručené každému občanovi štátu Ústavou Slovenskej
republiky a súčasne zdôrazňuje našu všeobecnú
povinnosť a zodpovednosť za starostlivosť o životné
prostredie. Ochranu prírody vláda SR považuje za
zásadnú oblasť pre celkový vývoj spoločnosti, preto k
využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať
racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity
a zásad trvalo udržateľného rozvoja.
Materiál sa predkladá na základe § 5 zákona NR SR č.
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov.
MDVaRR Programové vyhlásenie vlády SR, 2.3 Doprava,
SR
regionálny rozvoj a cestovný ruch - Vláda SR bude
presadzovať v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región
rozvoj dopravnej infraštruktúry, predovšetkým
kontinuálnej dunajskej vodnej cesty, a zabezpečenie
splavnosti Dunaja v pôvodnom toku. Schválenie Stratégie
EÚ pre Dunajský región EP a Radou EÚ v priebehu roka
2011 – HU predsedníctvo.

Celkový počet úloh 123
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