Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR
na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR
v 1. štvrťroku 2020
Materiál „Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných
ústredných orgánoch štátnej správy SR v 1. štvrťroku 2020“ (ďalej len „Informácia“)
vypracovala sekcia kontroly Úradu vlády SR na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 633
zo dňa 18.12.2019 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020
z hlásení doručených podpredsedníčkou vlády SR pre investície a informatizáciu,
z príslušných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Informácia obsahuje vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení vlády SR
v 1. štvrťroku 2020, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov
na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Smernica“) schválenej uznesením vlády
SR č. 512 z 13.06.2001 v znení neskorších zmien a doplnení a Metodického pokynu
na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR v znení neskorších zmien
a doplnení (ďalej len „Metodický pokyn“).
Informácia je aktualizovaná k 30.04.2020 a kladie dôraz predovšetkým na nesplnené
úlohy.

1.

Stav plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Porovnanie stavu plnenia úloh v hodnotenom období so stavom plnenia úloh
v predchádzajúcich štvrťrokoch je uvedené v tabuľke.
obdobie

Úlohy
celkom

Termín.
úlohy
celkom
celkom

01.01. – 31.03.2019

7234

01.04. – 30.06.2019

7008

01.07. – 30.09.2019

7308

01.10. – 31.12.2019

7484

01.01. – 31.03.2020

7497

2356
(33%)
2339
(33%)
2533
(35%)
2637
(35%)
2348
(31%)

Netermínované úlohy

Z toho

497
458
315
1028
581

Splatné v kontrolovanom období
splnené
oneskor.
nesplv termíne
splnené
nené
393
(79%)
349
(76%)
230
(73%)
883
(86%)
462
(80%)

34
(7%)
26
(6%)
27
(8%)
24
(2%)
32
(5%)

42
(8%)
56
(12%)
43
(14%)
57
(6%)
48
(8%)

zrušené
28
(6%)
27
(6%)
15
(5%)
64
(6%)
39
(7%)

Splatné
v ďalšom
období
1859
1881
2218
1609
1767

celkom

4878
(67%)
4669
(67%)
4775
(65%)
4847
(65%)
5149
(69%)

z toho
splnené
762

zrušené
153

572

78

773

76

533

120

831

122

Číselný prehľad o stave plnenia úloh v 1. štvrťroku 2020 za podpredsedníčku vlády SR
pre investície a informatizáciu, jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány tvorí prílohu
č. 1 tejto Informácie.
Z celkového počtu 48 nesplnených úloh v sledovanom období nesplnil
minister dopravy a výstavby SR - 17 úloh,
minister vnútra SR - 11 úloh,
minister životného prostredia SR - 5 úloh,
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR - 4 úlohy,
podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu – 3 úlohy,
ministerka spravodlivosti SR - 3 úlohy,

ministerka kultúry – 2 úlohy,
minister zdravotníctva SR - 2 úlohy a
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR - 1 úlohu.
Stav plnenia úloh podľa jednotlivých zodpovedných subjektov, znenie nesplnených úloh
a príčiny ich nesplnenia sú uvedené v prílohe č. 2.
Podiel uložených netermínovaných úloh na celkovom počte úloh predstavuje 69%
všetkých úloh. Porovnanie počtu termínovaných a netermínovaných úloh v návrhoch uznesení
vlády SR podľa predkladateľov v sledovanom štvrťroku tvorí prílohu č. 3 tejto Informácie.

2.

Vplyv predkladaných návrhov uznesení vlády Slovenskej
na vyhodnocovanie plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

republiky

V niektorých uzneseniach vlády SR prijatých v 1. štvrťroku 2020 nebol dodržaný
článok 6 ods. 1 a 2 Smernice, ako aj bod 5.1. ods. 19 a 25 Metodického pokynu, podľa
ktorých v navrhovaných úlohách musí byť presne a jednoznačne formulované, komu sa majú
uložiť, uviesť presné termíny ich splnenia alebo u trvalých úloh termíny vyhodnotenia plnenia
a neuvádzať ukladané úlohy v prílohe uznesenia.
Konkrétne
ustanoveniam:
-

schválené

úlohy

v uzneseniach

vlády

SR

odporujúce

citovaným

termín plnenia úloh je vyjadrený slovom „ihneď“ alebo „bezodkladne“, alebo
inými pojmami, ktoré nie sú definované v Smernici, alebo v Metodickom
pokyne

Číslo
Dátum prijatia
uznesenia
uznesenia

30

29.01.2020

30

29.01.2020

58

12.02.2020

59

12.02.2020

63

12.02.2020

63

12.02.2020

Označenie úlohy
- znenie termínu

C.3. – „bezodkladne po doručení
podnetu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR“
C.4. – „bezodkladne po doručení
podnetu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR“
C.2. – „do 6 mesiacov po ukončení
rokovaní so Spojeným kráľovstvom
Veľkej Británie a Severného Írska“
B.2. – „zabezpečenie prvých 2
viacúčelových stíhacích lietadiel F16 C/D Block 70 najskôr od
31. decembra 2024“
B.4. – „do 31. októbra 2021
a následne každé dva roky do
31. októbra“
B.6. – „do 28. februára 2022
a následne každé dva roky do
28. februára“

Predkladateľ

ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu
ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu
minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí
minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí,
minister obrany
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny
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Číslo
Dátum prijatia
uznesenia
uznesenia

72

72

12.02.2020

12.02.2020

72

12.02.2020

72

12.02.2020

72

12.02.2020

72

12.02.2020

72

12.02.2020

Označenie úlohy
- znenie termínu

C.2. – „bezodkladne“
C.3. – „do 30 dní od doručenia
výsledku
notifikácie
žiadosti
o poskytnutie
štátnej
pomoci
Európskej komisie podľa bodu C. 2.,
ktorým bude umožnené zvýšiť
základné imanie v zmysle materiálu
podľa bodu A.1.“
C.4. – „do 30 dní od doručenia
výsledku
notifikácie
žiadosti
o poskytnutie
štátnej
pomoci
Európskej komisie podľa bodu C. 2.,
ktorým bude umožnené zvýšiť
základné imanie v zmysle materiálu
podľa bodu A.1.“
C.5. – „do 30 dní od doručenia
výsledku
notifikácie
žiadosti
o poskytnutie
štátnej
pomoci
Európskej komisie podľa bodu C. 2.,
ktorým bude umožnené zvýšiť
základné imanie v zmysle materiálu
podľa bodu A.1.“
C.6. – „do 30 dní od doručenia
výsledku
notifikácie
žiadosti
o poskytnutie
štátnej
pomoci
Európskej komisie podľa bodu C. 2.,
ktorým bude umožnené zvýšiť
základné imanie v zmysle materiálu
podľa bodu A.1.“
C.7. – „do 30 dní od doručenia
výsledku
notifikácie
žiadosti
o poskytnutie
štátnej
pomoci
Európskej komisie podľa bodu C. 2.,
ktorým bude umožnené zvýšiť
základné imanie v zmysle materiálu
podľa bodu A.1.“
C.8. – „do 30 dní od doručenia
výsledku
notifikácie
žiadosti
o poskytnutie
štátnej
pomoci
Európskej komisie podľa bodu C. 2.,
ktorým bude umožnené zvýšiť
základné imanie v zmysle materiálu
podľa bodu A.1.“

Predkladateľ

predseda vlády poverený
riadením Ministerstva
zdravotníctva SR
predseda vlády poverený
riadením Ministerstva
zdravotníctva SR

predseda vlády poverený
riadením Ministerstva
zdravotníctva SR

predseda vlády poverený
riadením Ministerstva
zdravotníctva SR

predseda vlády poverený
riadením Ministerstva
zdravotníctva SR

predseda vlády poverený
riadením Ministerstva
zdravotníctva SR

predseda vlády poverený
riadením Ministerstva
zdravotníctva SR
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Číslo
Dátum prijatia
uznesenia
uznesenia

72

12.02.2020

78

19.02.2020

78

19.02.2020

92

27.02.2020

92

27.02.2020

96

27.02.2020

104

05.03.2020

110

11.03.2020

111

11.03.2020

111

11.03.2020

112

15.03.2020

116

18.03.2020

169

27.03.2020

169

27.03.2020

169

27.03.2020

169

27.03.2020

169

27.03.2020

Označenie úlohy
- znenie termínu

C.9. – „do 30 dní od doručenia
výsledku
notifikácie
žiadosti
o poskytnutie
štátnej
pomoci
Európskej komisie podľa bodu C. 2.,
ktorým bude umožnené zvýšiť
základné imanie v zmysle materiálu
podľa bodu A.1.“
B.1. – „do 31. marca každoročne
do roku 2022“
B.2. – „do 31. marca každoročne
do roku 2022“

Predkladateľ

predseda vlády poverený
riadením Ministerstva
zdravotníctva SR

podpredseda vlády pre
investície a informatizáciu
podpredseda vlády pre
investície a informatizáciu
minister dopravy a výstavby
poverený riadením Ministerstva
B.1. – „priebežne od 1. júla 2020“
životného prostredia SR a
predseda Úradu pre verejné
obstarávanie
minister dopravy a výstavby
poverený riadením Ministerstva
B.3. – „do 3. marca 2020 a následne
životného prostredia SR a
priebežne“
predseda Úradu pre verejné
obstarávanie
predseda Správy štátnych
B.4. – „bezodkladne“
hmotných rezerv SR
minister dopravy a výstavby
B.4. – „každoročne do 31. decembra,
poverený riadením Ministerstva
počnúc rokom 2020“
životného prostredia SR
predseda Správy štátnych
C.1. – „bezodkladne“
hmotných rezerv SR
predseda vlády a ministerka
C.3. – „bezodkladne“
vnútra
predseda vlády a ministerka
C.4. – „bezodkladne“
vnútra
predseda Správy štátnych
B.3. – „bezodkladne“
hmotných rezerv SR
podpredseda vlády pre
B.3. – „bezodkladne“
investície a informatizáciu
minister práce, sociálnych vecí
B.2. – „bezodkladne“
a rodiny
minister práce, sociálnych vecí
B.3. – „bezodkladne“
a rodiny
minister práce, sociálnych vecí
B.4. – „bezodkladne“
a rodiny
minister práce, sociálnych vecí
B.5. – „bezodkladne“
a rodiny
minister práce, sociálnych vecí
B.6. – „bezodkladne“
a rodiny
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Číslo
Dátum prijatia
uznesenia
uznesenia

Označenie úlohy
- znenie termínu

169

27.03.2020

B.7. – „bezodkladne“

169

27.03.2020

B.8. – „bezodkladne“

169

27.03.2020

B.9. – „bezodkladne“

175

27.03.2020

B.1. – „od 1. apríla 2020 do termínu
mimoriadneho uzatvorenia škôl
a školských zariadení“

178

31.03.2020

B.1. – „ihneď“

178

31.03.2020

B.3. – „bezodkladne“

Predkladateľ

minister práce, sociálnych vecí
a rodiny
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny
minister dopravy a výstavby
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny

5

