Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na zrušenie Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2019 – 2020
a návrh na zrušenie úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 418 zo 4. septembra 2019

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*




Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Začiatok: ..
Ukončenie: ..
september 2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády október 2020
SR*

2. Definícia problému
Zrušenie Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2019-2020 a s ním
súvisiacich úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 418 zo 4. septembra 2019.

3. Ciele a výsledný stav
Kompetenciu koordinácie tvorby Národného programu duševného zdravia preberie vznikajúca rada vlády pre
oblasť duševného zdravia. V novom dokumente bude zadefinovaná národná politika a plán pre oblasť duševného
zdravia.

4. Dotknuté subjekty
MZ SR, MV SR, MS SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MK SR

5. Alternatívne riešenia
Návrh vychádza zo skutočností plynúcich zo zasadnutí medzirezortných pracovných skupín pôsobiacich v
oblasti duševného zdravia na MZ SR. Iné alternatívne spôsoby riešenia úlohy nie sú.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?



Áno

 Nie

7. Transpozícia práva EÚ

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu









Pozitívne



Žiadne

Áno



Nie

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne









Negatívne





Negatívne

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
Na plnenie úloh v odvetvovej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v rámci Plánu realizácie úloh
Národného program duševného zdravia bolo pre rok 2020 zabezpečené finančné krytie v rámci kapitoly rezortu
zdravotníctva vo výške 100 000,00 Eur. Z vyčlenených prostriedkov bolo 70 % presunutých na riešenie
aktuálnej pandemickej situácie ochorenia COVID-19 a zvyšných 30 % bude čerpaných do konca kalendárneho
roka na dotačné výzvy.
Kapitoly ostatných rezortov ostávajú nedotknuté.

11. Kontakt na spracovateľa
Dr. Viktor Svetský, viktor.svetsky@health.gov.sk, +421 2 5937 3398

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

