VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2019 - 2021

Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

skrátený, 7. -14. októbra 2019 (z dôvodu urýchleného predloženia
na rokovanie vlády SR)
50 /13
50

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

28 /8
17 /5
6 /0

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Subjekt
Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky
1

Pripomienky Pripomienky Nemali
Vôbec
do termínu po termíne pripomienky nezaslali
1 (1o,0z)
2 (2o,0z)
1 (1o,0z)
3 (3o,0z)
1 (1o,0z)
12 (7o,5z)
2 (2o,0z)

8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Národná banka Slovenska
10. Národný bezpečnostný úrad
11. OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram
12. Štatistický úrad Slovenskej republiky
13. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
14. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu
15. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
16. Úrad vlády Slovenskej republiky
17. Verejnosť
18. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
19. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
20. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
22. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
24. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
25. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
27. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
28. Mesto Košice
29. Trnavský samosprávny kraj
30. Mesto Trenčín
31. Nitriansky samosprávny kraj
32. Mesto Žilina
33. Mesto Banská Bystrica
34. Prešovský samosprávny kraj
35. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
36. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
37. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
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1 (1o,0z)
1 (1o,0z)
3 (3o,0z)
1 (0o,1z)
2 (0o,2z)
5 (5o,0z)
12 (8o,4z)
1 (1o,0z)
2 (2o,0z)
1 (0o,1z)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

38. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
39. Najvyšší súd Slovenskej republiky
40. Národná rada Slovenskej republiky
41. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
42. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR
43. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
44. Združenie miest a obcí Slovenska
45. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
46. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
47. Republiková únia zamestnávateľov
48. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
49. Konferencia biskupov Slovenska
50. Asociácia priemyselných zväzov
Spolu
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná
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51 (38o,13z)

0 (0o,0z)
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
25

Subjekt

Pripomienka

Typ Vyh.

V Návrhu uznesenia vlády SR v úlohe B.3. odporúčame vypustiť
MDaVSR slová "podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu".
Odôvodnenie: podpredseda vlády SR by spolupracoval sám so
sebou.
Vo vlastnom materiáli v 1. kapitole (podkapitole 1.1.: Pravidelne
zverejňovať plnenia úloh ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy vyplývajúcich z uznesení vlády SR)
MDaVSR
namiesto slovného spojenia „Konkrétny míľnik smerujúci“
navrhujeme použiť slovné spojenie „Konkrétne míľniky
smerujúce“. Odôvodnenie: po naštudovaní materiálu považujeme
úpravu za štylistickú pripomienku

MKSR

Odporúčame prehodnotiť zavedenie povinnosti ministerstiev a
ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejňovať na
právnom a informačnom portáli Slov-Lex ich "vybrané
vykonávacie predpisy a vnútorné organizačno-riadiace akty".
Pokiaľ ide o vykonávacie právne predpisy, ministerstvá a ostatné
ústredné orgány štátnej správy už aj v súčasnosti zverejňujú na
portáli Slov-Lex vykonávacie právne predpisy (nariadenia vlády,
vyhlášky, opatrenia, prípadne oznámenia o vydaní opatrenia). Nie
je zrejmé, aké iné vykonávacie predpisy sa majú na mysli. Pokiaľ
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Spôsob vyhodnotenia

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

O

ÚSV ROS v spolupráci s MS SR zváži
vypracovanie používateľskej príručky
A
k zverejňovaniu predmetných
vnútorných aktov.

ide o zverejňovanie vybraných interných riadiacich aktov, už aj v
súčasnosti ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
zverejňujú niektoré interné riadiace akty, a to na svojich
webových stránkach. Vzhľadom na charakter a okruh adresátov
týchto noriem odporúčame ponechať výber zverejňovaných
interných riadiacich aktov na príslušnom ministerstve alebo
ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy. Taktiež odporúčame
opätovne posúdiť potrebu ich zverejňovania na portáli Slov-Lex.

MPSVRSR

MPSVRSR

K predkladacej správe, strana 1: V treťom riadku posledného
odseku odporúčame pred slovo „oblastiach“ vložiť predložku „v“.
Odôvodnenie: Gramatická pripomienka.
K úvodu, strana 1: V druhej vete piateho odseku odporúčame
vypustiť duplicitne uvedené slová „a ostatných“. Odôvodnenie:
Gramatická pripomienka.

V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny vplyv na
MPSVRSR rozpočet verejnej správy, napriek tomu na portáli Slov-Lex nie je
predmetná analýza k dispozícii. Dovoľujeme si na túto
skutočnosť upozorniť a odporúčame uvedený dokument doplniť.
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O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

O

Na základe osobnej a písomnej
komunikácie s rezortmi vzišiel záver,
že pri plnení úloh v navrhovanom
akčnom pláne vzniknú náklady na ich
ČA realizáciu len ÚSV ROS a MS SR (pri
úprave systému Slov – Lex). V súlade
s týmto bolo vypracované aj
stanovisko k zapracovaniu
pripomienok z Komisie pre

posudzovanie vybraných vplyvov do
Doložky vybraných vplyvov.

MSSR

Všeobecná pripomienka Materiál je predložený do
medzirezortného pripomienkového konania so skrátenou lehotou
na šesť pracovných dní. Upozorňujeme na fakt, že úprava
dôvodov, na základe ktorých je možné predložiť nelegislatívny
materiál na pripomienkové konanie v skrátenej forme, je
taxatívnym spôsobom obsiahnutá v článku 10 odseku 8 Smernice
na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády
Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 512 z 13. 6. 2001): „V prípadoch, ak nastanú
mimoriadne okolnosti (môže dôjsť k ohrozeniu základných
ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné
hospodárske škody, v prípadoch vyhlásenia núdzového stavu
alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí
nesplnenie úloh vyplývajúcich z prijatých záväzkov
vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k
Európskej únii alebo ak sa materiál týka akcií na zabezpečenie
medzinárodného mieru a bezpečnosti, možno pripomienkové
konanie uskutočniť v skrátenej forme; lehota na pripomienky
podľa odseku 4 sa skracuje na päť pracovných dní; túto päťdňovú
lehotu nie je potrebné dodržať v prípade, ak vláda alebo predseda
vlády uložia vypracovať materiál ako naliehavý (skrátený
postup).“ V ozname o začatí pripomienkového konania sa ako
dôvod skrátenia medzirezortného pripomienkového konania len
stručne uvádza: „z dôvodu urýchleného predloženia na rokovanie
6

O

Materiál bol predložený do
medzirezortného pripomienkového
konania so skrátenou lehotou na 6
pracovných dní v súvislosti s potrebou
dodržania termínu plnenia uznesenia
vlády č. 104/2017. Materiál bol
pripravovaný participatívnym
spôsobom v súlade s princípmi
otvoreného vládnutia. Súčasťou tohto
procesu bolo zverejnenie predbežnej
informácie na legislatívno –
informačnom portáli Slov – Lex,
N predstavitelia ÚSV ROS absolvovali
stretnutia so zapojenými rezortami za
účelom prediskutovania a objasnenia
jednotlivých úloh, - plnenia termínu
uznesenia. Počas celého procesu mohla
verejnosť materiál pripomienkovať
pomocou online nástrojov, emailovej
či osobnej komunikácie. O príprave a
tvorbe materiálu ÚSV ROS pravidelne
informoval členov a členky Rady vlády
SR pre mimovládne neziskové
organizácie. Celý proces tvorby
materiálu bol pôvodne podrobne

vlády Slovenskej republiky.“ Odporúčame predkladateľovi v
nadväznosti na úpravu v citovanej smernici podrobnejšie
vysvetliť aj v rámci predkladacej správy dôvod skrátenia lehoty
na medzirezortné pripomienkové konanie.

opísaný v predkladacej správe avšak v
procese vnútorného pripomienkového
konania bolo ÚSV ROS odporúčané
detaily tvorby materiálu zredukovať.
ÚSV ROS si uvedomuje náročnosť
procesov MPK a potreby dostatočného
časového priestoru preto bude v
budúcnosti predchádzať takýmto
situáciám a postupom.

O

V súlade so zaužívanou praxou pri
príprave materiálov MV SR na
rokovanie vlády sú v materiáli
N používané aktuálne označenia
„minister“ „ministerka“ podľa
aktuálneho personálneho obsadenia
jednotlivých rezortov.

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

MŠVVaŠSR - v názve časti 4. 2 dať slová „právneho predpisu“ do množného
čísla

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

MŠVVaŠSR

Z

A V rámci pripomienky došlo k zhode, že
zo znenia úlohy č. 9 vlastného

- pri úlohách, ktorých termín plnenia je určený na obdobie po
MŠVVaŠSR uplynutí funkčného obdobia súčasnej vlády odporúčame použiť
všeobecné označenie „minister“ nie podľa aktuálneho
personálneho obsadenia jednotlivých rezortov

MŠVVaŠSR

- v celom materiáli v súlade so zaužívaným označením používať
pojem „zamestnanec/zamestnankyňa“ namiesto
„pracovník/pracovníčka“,

„Doložka vplyvov uvádza, že materiál nebude mať dodatočné
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(nezabezpečené) náklady na verejný rozpočet. Tento predpoklad
však podľa nás nie je správny, ak zoberieme do úvahy cieľ 2.1.:
Sprevádzkovať a podporovať využívanie portálu vzdelávacích
zdrojov, konkrétne opatrenie č. 9, ktoré hovorí o zavedení
otvorenej licencie na všetky novovznikajúce vzdelávacie
materiály (vrátane učebníc). V prípade centrálne
zabezpečovaných učebníc MŠVVŠ SR predpokladáme, že
zavedenie otvorených licencií bude mať za následok zvýšenie
obstarávacích cien učebníc, čo vytvorí dodatočné náklady na
rozpočet kapitoly MŠVVŠ SR, ktoré má povinnosť poskytovať
školám učebnice bezodplatne. Z analýzy IVP vyplýva, že ani
súčasný rozpočet kapitoly MŠVVŠ SR (napriek každoročnému
navýšeniu) nepostačuje na pokrytie všetkých požiadaviek
(objednávok) na učebnice zo strany škôl. Napriek tomu, že
aktuálne nie je možné kvantifikovať konkrétny finančný dopad
tohto opatrenia, s istotou je možné tvrdiť, že bude negatívny.
Opakovane zdôrazňujeme, že je tiež otázne, aký bude mať tento
krok v prípade učebníc vplyv na aktuálne zavádzané politiky
umožnenia výberu z viacerých centrálne zabezpečovaných
učebníc zo strany MŠVVŠ SR. Navrhujeme preto z materiálu
vylúčiť učebnice z kategórie vzdelávacích materiálov, pri ktorých
by mala vzniknúť povinnosť obstarávať ich vrátane otvorenej
licencie.“

MŠVVaŠSR

Časť Návrh uznesenia - odporúčame upraviť resp. zostaviť úlohy
tak, aby boli zadávané pre konkrétnych ministrov a nie podľa
obsahu znenia úloh.
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materiálu a návrhu uznesenia vlády SR
bude vypustené slovo „všetky“ a
nahradené slovom „vybrané“. V
dôsledku tejto zmeny nie je možné v
súčasnosti kvantifikovať konkrétny
finančný dopad opatrenia, vzhľadom
na to, že nie je možné špecifikovať,
ktoré vzdelávacie materiály budú
v rámci opatrenia „vybrané“. Rozpor
bol odstránený

O

V súlade so zaužívanou praxou pri
N príprave a predkladaní materiálov na
rokovanie vlády SR navrhované

uznesenie vlády SR reflektuje poradie
úloh vlastného materiálu.
Časť predkladacia správa, vlastný materiálu - v druhom odseku
predkladacej správy sa uvádza „ Predkladaný akčný plán 2019 –
2021 nadväzuje na akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v
MŠVVaŠSR
Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 .........“ – odporúčame
celý materiál nastaviť až od roku 2020 a nie od roku 2019,
pretože sa navzájom budú prelínať a zároveň nie je komplexne
vyhodnotený AP za roky 2017 – 2019.
OM uplatňuje pripomienku k časti 2. Otvorené vzdelávanie, resp.
k portálu vzdelávacích zdrojov CÚDEO. Pri preštudovaní zámeru
šírenia vzdelávacieho obsahu nielen žiakom, študentom a
učiteľom, ale aj širokej verejnosti odporúčame zvážiť využitie
tohto portálu aj pre zdieľanie materiálov týkajúcich sa
neformálneho vzdelávania, ktoré môže byť využité nielen mimo
formálneho vzdelávania pri práci s mládežou, ale niektoré jeho
MŠVVaŠSR prvky je možné efektívne využiť aj v prostredí predprimárneho,
základného a stredného vzdelávania. Takto zameraný obsah by
mohli okrem už vyššie uvedených osôb využívať a zdieľať aj
pracovníci s mládežou, dobrovoľníci, lektori v práci s mládežou a
ďalší odborníci pracujúci s touto cieľovou skupinou. Navrhujeme
preto o uvedené doplniť text v bode 2.1 a aj niektorú z
navrhovaných úloh. Máme za to, že takýto krok by pri stanovení
určitých pravidiel mohol dopomôcť k inováciám, kreatívnemu
prístupu k vzdelávaniu a zároveň by mal pozitívny dopad na
9

O

Z

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

ÚSV ROS víta navrhovanú iniciatívu
MŠVVaŠ SR. Od prijatia záväzku
vytvoriť úložisko otvorených
vzdelávacích zdrojov, ktorý bol
definovaný Akčným plánom Iniciatívy
pre otvorené vládnutie na roky 2017 –
2019 ÚSV ROS pri stretnutiach s
MŠVVaŠ SR tlmočil názor, že
ČA
navrhovaný repozitár má byť prístupný
a obsahovať vzdelávacie zdroje
(formálne aj neformálne) pre všetky
vekové skupiny bez obmedzenia,
vrátane celoživotného vzdelávania.
Text vlastného materiálu bol v časti 2.1
upravený tak, aby reflektoval
pripomienku.

mladých ľudí, ako aj odborníkov a posilnenie neformálneho, ale
aj celoživotného vzdelávania ako celku.

OM uplatňuje pripomienku k časti 4. Participácia, k bodu 4.1.:
Posilňovať participatívnu tvorbu verejných politík
prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania k participácii. Ide o
konkrétnu úlohu č. 17, a to „Implementovať vzdelávací program s
cieľom posilňovať kompetencie zamestnancov vo verejnej správe
a akademickom prostredí, so zameraním na podporu tvorby a
MŠVVaŠSR realizácie participatívnych politík vo verejnej správe“.
Odporúčame zvážiť aj pridanie úlohy k vzdelávaniu širokej
verejnosti s dôrazom na mladých ľudí o potrebe a výhodách
participácie, ale aj o jej možných pozitívnych dopadoch a o
rôznych spôsoboch zapájania sa. Považujeme za dôležité, aby
vzdelávanie k participácii smerovalo aj k potenciálnym
prijímateľom týchto možností a odporúčame do tohto procesu
zapojiť metódy neformálneho vzdelávania.“
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O

ÚSV ROS víta navrhovanú iniciatívu
MŠVVaŠ SR. Téme vzdelávania
širokej verejnosti, občianskej
spoločnosti či mimovládnych
neziskových organizácií o potrebe a
výhodách participácie sa venuje v
novoprijatom Akčnom pláne
Koncepcie rozvoja občianskej
spoločnosti na roky 2019 – 2020
(uznesenie vlády SR č. 360/2019) v
kapitole 3, Podpora aktívnych občanov
a MNO a otvorené vládnutie. V tejto
ČA kapitole sa Akčný plán Koncepcie
rozvoja občianskej spoločnosti
zameriava na posilňovanie a budovanie
kapacity občianskej spoločnosti tak,
aby manažment vzdelávania viedol k
efektívnej účasti verejnosti na tvorbe
verejných politík. Súčasťou témy je
priestor na preskúmanie možností
neformálneho vzdelávania k
participácii, zameraného predovšetkým
na mladých ľudí študujúcich na ZŠ a
SŠ. Na druhej strane téme vzdelávania
zamestnancov vo verejnej správe k

participácii sa venuje práve Akčný plán
Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

MŠVVaŠSR

Vlastný materiál s. 12 , štvrtý bod upraviť slovo „okluzívneho“
nasledovne: v zmysle inkluzívneho vzdelávania Odôvodnenie:
Chyba v terminológií.

Vlastný materiál s. 12 , tretí bod - doplniť slová zdravotné,
nadanie, rodovú rovnosť nasledovne: • Návrh národných priorít
implementácie Agendy 2030, ktorý nadväzuje na ciele trvalo
udržateľného rozvoja OSN, v téme Vzdelávanie pre dôstojný
život určuje ako jednu z výziev posilnenie princípu inklúzie vo
vzdelávacom procese a zaručenie rovných príležitostí pre všetky
deti, žiakov a študentov bez ohľadu na ich sociálne zázemie,
zdravotné znevýhodnenie, nadanie, rodovú rovnosť, národnosť či
MŠVVaŠSR etnicitu. Odôvodnenie: Agenda 2030 konkrétne cieľ 4.5 rieši
rovný prístup ku vzdelávaniu všetkých znevýhodnených skupín.
V súlade s vnútroštátnou legislatívou by malo ísť o žiakov ŠVVP
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a detí cudzincov. Inklúzia sa týka všetkých
žiakov s akýmkoľvek znevýhodnením a to rieši cieľ 4.5. Napr.
Nadanie je dôležité nie len pre inteligenčné nadanie, ale aj pre
športové nadanie, nakoľko aktívny športovci/reprezentanti na
základe ich tréningového procesu nie sú schopní dokončiť
vzdelávací proces, pretože nie sú vytvorené zdroje, aby sa mohli
samovzdelávať kdekoľvek a kedykoľvek, atď...A Agenda 2030
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Z

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

Z

ČA

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

rozlišuje ešte diskrimináciu na základe lokality - dedina/mesto,
ale to naša legislatíva nepozná, preto nie je ani v Návrhu.
Vlastný materiál kapitola 2. Otvorené vzdelávanie časť: 2.1:
Sprevádzkovať a podporovať využívanie portálu vzdelávacích
zdrojov V rámci štvrtej odrážky k strategickým dokumentom SR
sa nachádza text: „Pripravovaná Vízia a stratégia rozvoja
Slovenska do roku 2030 v kapitole Integrovaný rozvojový
program I. – Prírodné zdroje, ľudské zdroje a kultúrny potenciál,
časť Zvýšenie kvality vzdelávania vrátane celoživotného a rozvoj
MŠVVaŠSR
ľudských a materiálnych kapacít vzdelávacieho systému
predpokladá zvýšenie kvality vzdelávania vrátane celoživotného
a rozvoj ľudských a materiálnych kapacít vzdelávacieho systému
aj prostredníctvom prehĺbenia individuálneho prístupu k
jednotlivcovi v zmysle okluzívneho vzdelávania, k čomu môžu
významným spôsobom prispieť dostupné otvorené vzdelávacie
zdroje.“ kde navrhujeme opraviť výraz „okluzívne vzdelávanie“
na „inkluzívne vzdelávanie“.
Vzhľadom na skutočnosť, že pri predchádzajúcich rokovaniach s
úradom splnomocnenca MŠVVaŠ SR prezentovalo skutočnosť,
MŠVVaŠSR
že zabezpečenie verejnej licencie prichádza do úvahy len pre
nové učebnice, žiadame v časti 2.1 úlohe 9 slová „vzdelávacie
materiály“ nahradiť slovami „učebnice“.
MZVEZ SR

V doložke vplyvov sa uvádza, že predkladaný materiál má
12

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

Z

V rámci rozporového konania došlo k
zhode, že zo znenia úlohy č. 9
vlastného materiálu a návrhu uznesenia
ČA
vlády SR bude vypustené slovo
„všetky“ a nahradené slovom
„vybrané“. Rozpor bol odstránený

O

ČA Na základe osobnej a písomnej
komunikácie s rezortmi vzišiel záver,

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V reakcii
predkladateľa na negatívne stanovisko/pripomienku Stálej
pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov sa
uvádza, že: „V prípade úloh, ktoré si vyžadujú náklady na verejný
rozpočet, ale budú pokryté v rámci schválených limitov výdavkov
dotknutých kapitol na príslušné rozpočtové roky, bolo do bodu
2.2.1 a 2.2.4. analýzy doplnený údaj Ministerstva spravodlivosti
SR“. Materiál však analýzu finančných dopadov na jednotlivé
subjekty neobsahuje.
V materiáli odporúčame doplniť odkaz na Odporúčanie Rady
MZVEZ SR OECD vo veci otvorenej vlády:
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL0438, prijaté na Rade OECD dňa 14. 12. 2017.
Pripomienka k bodom B.3, B.4 a B.5: V návrhu uznesenia vlády
k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrh Akčného
plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na
roky 2019 – 2021 sú uložené úlohy podpredsedovi vlády SR pre
investície a informatizáciu v bodoch B.3 – vypracovanie
MŽPSR publikačného minima pre štátnu správu s termínom plnenia do
30. apríla 2020 a B.4. – zaviesť publikačné minimum pre štátnu
správu do praxe do 31. decembra 2020. Následne je v bode B.5.
uložená úloha po zavedení publikačného minima pre štátnu
správu každoročne zverejňovať dáta z publikačného minima pre
štátnu správu na portáli otvorených dát data.gov.sk do 31. marca
každoročne. Úloha nadväzuje na úlohy B.3 a B.4. Orgány
13

že pri plnení úloh v navrhovanom
akčnom pláne vzniknú náklady na ich
realizáciu len ÚSV ROS a MS SR (pri
úprave systému Slov – Lex). V súlade
s týmto bolo vypracované aj
stanovisko k zapracovaniu
pripomienok z Komisie pre
posudzovanie vybraných vplyvov do
Doložky vybraných vplyvov.

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

ústrednej štátnej správy môžu úlohu plniť až po oboznámení sa s
výsledkami týchto úloh, preto je potrebné v uznesení pevne
zadefinovať prvý dátum plnenia úlohy B.5. s následným
opakovaním každoročne. Odôvodnenie: V prípade, že uznesenie
bude prijaté napríklad do konca tohto roku 31.12.2019, bude
potrebné úlohu B.5 plniť už v nasledujúcom roku 2020, pričom
úloha B.5 nadväzuje na predchádzajúce úlohy – B.3 a B.4.
Najskôr musí byť ukončená minimálne úloha B.3 (obsah
publikačného minima) prípadne aj úloha B.4 (ak sa budú
špecifikovať napríklad technické a procesné požiadavky na
implementovanie štátnou správou a pod.).

NBS

NBÚ

K predloženému materiálu odporúčame doložiť analýzu vplyvov
na rozpočet verejnej správy.

K uzneseniu vlády Slovenskej republiky V uznesení vlády
Slovenskej republiky odporúčame prehodnotiť bod B.23., B.24. a
C.1. vzhľadom na pripomienku č. 1.
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O

Na základe osobnej a písomnej
komunikácie s rezortmi vzišiel záver,
že pri plnení úloh v navrhovanom
akčnom pláne vzniknú náklady na ich
realizáciu len ÚSV ROS a MS SR (pri
ČA úprave systému Slov – Lex). V súlade
s týmto bolo vypracované aj
stanovisko k zapracovaniu
pripomienok z Komisie pre
posudzovanie vybraných vplyvov do
Doložky vybraných vplyvov.

O

V zmysle odôvodnenia pripomienky
ČA č.1: ÚSV ROS v spolupráci s MS SR
zváži vypracovanie používateľskej

príručky k zverejňovaniu predmetných
vnútorných aktov.

NBÚ

NBÚ

K vlastnému materiálu bodu 5.1 Vo vlastnom materiáli v bode
5.1. odporúčame upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 50,
ktorá znie: „50 Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.
K vlastnému materiálu bodu 5.1. K bodu 5.1. Rozšíriť
zverejňovanie legislatívnych a nelegislatívnych materiálov na
portáli Slov-Lex odporúčame predkladateľovi prehodnotiť
zavedenie povinnosti ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy zverejňovať na právnom a informačnom
portáli Slov-Lex (ďalej len „portál Slov-Lex“) vybrané
vykonávacie predpisy a vnútorné organizačno-riadiace akty a
orgánom územnej samosprávy zverejňovať na portáli Slov-Lex
všeobecne záväzné nariadenia obce, mesta alebo vyššieho
územného celku. Odôvodnenie: Zo zákona č. 400/2015 Z. z. o
tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení
neskorších predpisov ako aj z Legislatívnych pravidiel vlády
Slovenskej republiky vyplýva v súčasnosti povinnosť pre
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
15

O

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

ÚSV ROS v spolupráci s MS SR zváži
vypracovanie používateľskej príručky
ČA
k zverejňovaniu predmetných
vnútorných aktov.

uskutočňovať celý legislatívny proces všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane vykonávacích predpisov
prostredníctvom portálu Slov-Lex (od medzirezortného
pripomienkového konania až po ich vyhlásenie v Zbierke
zákonov). Nie je preto zrejmé, aké iné vykonávacie predpisy sa
majú na mysli. Podľa § 6 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec zverejňuje
na svojom webovom sídle všeobecne záväzné nariadenie.
Vzhľadom na skutočnosť, že verejnosti sú tieto informácie v
súčasnosti dostupné, považujeme takéto zverejňovanie za
duplicitné. Pokiaľ ide o zverejňovanie vybraných interných
predpisov a vnútorných organizačno-riadiacich aktov (ďalej len
„interné predpisy“) vzhľadom na ich charakter a okruh adresátov
týchto noriem odporúčame ponechať výber zverejňovaných
interných predpisov na príslušnom ministerstve alebo ostatnom
ústrednom orgáne štátnej správy. Taktiež odporúčame
prehodnotiť potrebu ich zverejňovania na portáli Slov-Lex.

OZ BB

Navrhujeme ako zasadnu pripomienku nasledovne dodatky do
materialu: - vsetky elektronicke vystupy spojene s Akcnym
planom IpOV SR musia byt v podobe adekvatnej prijmu
zdravotne postihnutymi osobami bez pomoci druhej osoby, ci
asistenta - navrhujeme zahajit pripravu na Narodny strategicky
program odstranovania barier - navrhujeme vytvorit taky poradny
organ zlozeny z MVO, ktory zabezpeci: -- nemoznost lobovania
inych skupin a prijatie ciastkovych opatreni namiesto naplnovania
hlavneho ciela -- vytvorenie poradneho organu zlozeneho z
16

Z

ÚSV ROS navrhuje osloviť
mimovládne neziskové organizácie,
zastúpené v Rade vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie
ČA prostredníctvom Komory
mimovládnych neziskových
organizácií, alebo sa obrátiť na Radu
vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú
rovnosť. Potreby a požiadavky

MVO, ktore maju prakticke a realne vystupy a vysledky bez
ohladu na prepojenost -- eliminovat MVO viazane na politicke
struktury a strany -- zabezpecit objektivitu a odbornost hlavneho
ciela - otvoreneho vladnutia v plnom rozsahu

ŠÚSR

K bodu B.23. návrhu uznesenia vlády a k bodu 5.1. vlastného
materiálu: Žiadame z úlohy vypustiť zverejňovanie vnútorných
predpisov na portáli Slov-Lex. Odôvodnenie: Zverejňovanie
niektorých vnútorných predpisov ustanovuje § 5 ods. 1 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov. Zverejňovanie vnútorných predpisov
podľa navrhovaného uznesenia vlády je nad rámec uvedeného
zákonného ustanovenia, aj s prihliadnutím na Čl. 2 ods. 2 Ústavy
SR.
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zdravotne znevýhodnených osôb riešia
aj komisie a monitorovacie výbory
jednotlivých operačných programov, v
ktorých majú MNO svojich zástupcov.
ÚSV ROS víta návrh zahájenia
vypracovania Národného strategického
programu odstraňovania bariér a
odporúča obrátiť sa s touto iniciatívou
na relevantné inštitúcie, MPSVaR SR a
MZ SR.

Z

K predmetnej pripomienke sa konalo
rozporové konanie dňa 24. 10. 2019. V
rámci pripomienky došlo k zhode, že
zverejňovanie vnútorných predpisov na
portáli Slov – Lex nebude vypustené,
ale do textu vlastného materiálu bude
vložená špecifikácia zverejňovania
vnútorných predpisov tak, aby
A
zverejňovanie nešlo nad rámec Zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších
predpisov. Stav pripomienky č. 1 po
prerokovaní: ROZPOR BOL
ODSTRÁNENÝ

ŠÚSR

K bodu B.8. návrhu uznesenia vlády a k bodu 1.4. vlastného
materiálu: Žiadame zrušiť zodpovednosť predsedu Štatistického
úradu SR za implementáciu Zásad zverejňovania konečných
užívateľov výhod v rámci úradných evidencií konečných
užívateľov výhod. Odôvodnenie: Kompetencie Štatistického
úradu SR v oblasti zapisovania identifikačných údajov o
konečných užívateľoch výhod do Registra právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register“),
vrátane zverejňovania a poskytovania týchto údajov, vyplývajú z
ustanovení § 3a a § 7a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (aj s prihliadnutím na
znenie novely schválenej uznesením vlády č. 495 z 9. októbra
2019). V zmysle uvedených ustanovení Štatistický úrad SR
realizuje zápis, zverejňovanie a poskytovanie predmetných
údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi, v prípade
poskytovania údajov ide o zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého vecným gestorom
je Ministerstvo vnútra SR. Z uvedeného je zrejmé, že
presadzovanie a implementácia „Zásad zverejňovania konečných
užívateľov výhod v rámci úradných evidencií konečných
užívateľov výhod“ je v rozsahu stanovených princípov nad rámec
kompetencií vyplývajúcich Štatistickému úradu SR zo zákona č.
272/2015 Z. z. Oblasť štandardizácie a technických parametrov,
ktorá je tiež súčasťou tohto dokumentu, upravujú osobitné právne
18

Z

K predmetnej pripomienke sa konalo
rozporové konanie dňa 24. 10. 2019. V
rámci pripomienky došlo k zhode, že
zodpovednosť predsedu Štatistického
úradu SR za implementáciu Zásad
zverejňovania konečných užívateľov
výhod bude zrušená a nahradená
A
spoluprácou. Zároveň došlo k zhode,
že text vlastného materiálu bude
upravený tak, aby reflektoval súčasné
platné právne predpisy, ktorými sa ŠÚ
SR riadi. Stav pripomienky č. 2 po
prerokovaní: ROZPOR BOL
ODSTRÁNENÝ

predpisy vydané Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu. Implementácia zásad zverejňovania konečných
užívateľov výhod podľa navrhovaného uznesenia vlády je nad
rámec uvedeného zákonného ustanovenia, aj s prihliadnutím na
Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR.

ÚJDSR

ÚJDSR

1. K bodu B.2 navrhovaného uznesenia vlády: Navrhujeme
vynechať "v spolupráci s ministrami a predsedami OÚOŠS".
Zdôvodnenie: Ministerstvá a OÚOŠS zasielajú pravidelne
vyhodnotenie plnenia UV priamo na Úrad vlády SR. Samotný
Úrad vlády SR by mal byť následne zodpovedný za zverejnenie
týchto vyhodnotení. Nie je dôvod, aby ministerstvá a OÚOŠS
duplicitne plnili povinnosť informovať o plnení UV, ako sa to
deje už teraz v prípade plnenia uznesení Akčného plánu Iniciatívy
pre otvorené vládnutie. Otvorené vládnutie nemá znamenať
zvýšenú administratívnu záťaž a duplicitu povinností pre
ministerstvá a OÚOŠS.
2. K bodu B.23 navrhovaného uznesenia vlády: Zverejňovanie
vybraných vykonávacích predpisov a vnútorných organizačnoriadiacich aktov ministerstiev a OÚOŠS na Slov-Lex by
predstavovalo pre ministerstvá a OÚOŠS zvýšenú
administratívnu záťaž s minimálnym dosahom na zvýšenie
transparentnosti. Už v súčasnosti sú vybrané vykonávacie
predpisy a vnútorné organizačno-riadiace akty zverejňované na
webových sídlach jednotlivých ministerstiev a OÚOŠS, kde sú v
prípade záujmu lepšie a jednoduchšie vyhľadateľné prípadným
19

O

O

N

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

ÚSV ROS v spolupráci s MS SR zváži
vypracovanie používateľskej príručky
ČA
k zverejňovaniu predmetných
vnútorných aktov.

záujemcom. Navyše aktuálne registrujeme veľmi malý záujem zo
strany verejnosti, preto je omnoho efektívnejšie odpovedať na
jednotlivé konkrétne dopyty ako sa permanentne venovať
zverejňovaniu a aktualizácii veľkého množstva zverejnených
dokumentov. V predloženom materiáli chýba presná špecifikácia
vybraných vykonávacích predpisov a vnútorných organizačnoriadiacich aktov, ktoré by mali byť zverejňované. Ak by boli
uvedené dokumenty presnejšie špecifikované, navrhujeme
zaviesť povinnosť zverejňovať nie na portáli Slov-Lex, ale na
webových sídlach príslušných organizácií.

ÚJDSR

ÚJDSR

3. V prípade prijatia uvedeného uznesenia v navrhovanom znení
je potrebné vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej
správy, nakoľko administrácia tejto povinnosti si bude vyžadovať
zvýšené nároky na pracovný čas zodpovedného zamestnanca, u
niektorých rezortov možno aj novú pracovnú pozíciu.

4. Na strane 20 vlastného materiálu posledný odsek písm. b) na
konci textu doplniť slová "alebo dôvod bezpečnosti, ochrana
vnútorného poriadku alebo dosiahnutia účelu, za ktorým boli
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O

O

Na základe osobnej a písomnej
komunikácie s rezortmi vzišiel záver,
že pri plnení úloh v navrhovanom
akčnom pláne vzniknú náklady na ich
realizáciu len ÚSV ROS a MS SR (pri
ČA úprave systému Slov – Lex). V súlade
s týmto bolo vypracované aj
stanovisko k zapracovaniu
pripomienok z Komisie pre
posudzovanie vybraných vplyvov do
Doložky vybraných vplyvov.

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

vytvorené, napr. inšpekčný manuál alebo iný materiál, ktorý má
charakter taktického alebo metodického predpisu,

ÚJDSR

5. k návrhu uznesenia k úlohe B.23 "priebežne" navrhujeme
nasledovnú úpravu: "Termín stanoviť až po realizácii úlohy MS
SR, ktorý Slov-Lex spravuje a ktorý musí najprv uvedenú činnosť
sprístupniť na Slov-Lexe, čiže termín stanoviť formou n+6
týždňov po zrealizovaní funkcie na Slov-lexe jej
prevádzkovateľom".

K návrhu uznesenia SR bodu B.20. Uvedené znenie úlohy B.20.
žiadame preformulovať nasledovne: „v spolupráci s
podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu pripraviť
návrh podkladov do Partnerskej dohody 2021 – 2027 zo strany
mimovládnych neziskových organizácií a presadzovať ich
ÚPPVII zohľadnenie v relevantných dokumentoch“. Odôvodnenie: Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu musí byť v
procese diskusie so širokým spektrom sociálno-ekonomických
partnerov o povahe Partnerskej dohody a ostatných relevantných
dokumentov nestranným verejným orgánom a z tohto dôvodu
nemôže presadzovať záujem jedného sociálno-ekonomického
partnera na úkor iného.
ÚPPVII K návrhu uznesenia vlády SR bodu B. 21. Navrhujeme uvedené
znenie úlohy B.21. vypustiť. Odôvodnenie: Nie je zrejmý spôsob
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O

Potrebnú funkcionalitu Slov-Lex už
N obsahuje: https://www.slovlex.sk/vykonavacie-predpisy

Z

A

O

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

ČA Z návrhu uznesenia vlády SR v bode
B.21 boli vypustené slová „v

ako zabezpečiť vykonanie tejto úlohy v praxi (kvantitatívne,
kvalitatívne?).
K návrhu uznesenia vlády SR bodu B.19. Uvedené znenie úlohy
B.19. žiadame preformulovať nasledovne: „v spolupráci so
splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
zapojiť socio-ekonomických partnerov do procesu programovania
fondov politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027“.
Odôvodnenie: Princíp partnerstva je definovaný v legislatíve EÚ
pre politiku súdržnosti (všeobecné nariadenie EÚ a následne
európsky kódex správania pre partnerstvo). Ani v jednom z
týchto dokumentov nemajú mimovládne neziskové organizácie
osobitné a samostatné postavenie a ich úloha je rovnocenná s
ÚPPVII ďalšími sociálno-ekonomickými partnermi (ako sú napr.
obchodné komory a podnikateľské združenia, územná
samospráva, akademický sektor, zástupcovia horizontálnych
princípov, subjekty, ktoré zastupujú miestne akčné skupiny, atď.).
Európsky kódex pre partnerstvo dokonca vo svojom ustanovení
okrem iného hovorí „Ak subjekty, ktoré zastupujú občiansku
spoločnosť, zriadili organizáciu, ktorá zoskupuje ich záujmy s
cieľom uľahčiť ich zapojenie do partnerstva (zastrešujúca
organizácia), môžu vymenovať jediného zástupcu, ktorý predstaví
názory zastrešujúcej organizácie v rámci partnerstva“. V takomto
prípade by viaceré mimovládne neziskové organizácie, ktoré
majú svoje zastúpenie vo formálnych pracovných skupinách
ÚPVII pre programovanie mohli byť nahradené iba jednou

22

spolupráci s podpredsedom vlády SR
pre investície a informatizáciu“

Z

Po komunikácii medzi predstaviteľmi
ÚPVII a ÚSV ROS došlo na základe
spoločnej diskusie a súhlasu k
preformulovaniu úlohy v nasledovnom
znení: 19. Zapojiť všetkých partnerov
A
v zmysle Európskeho kódexu pre
partnerstvo (Delegované nariadenie
Komisie (EÚ) č. 240/2014) do procesu
programovania fondov politiky
súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027

zastrešujúcou organizáciou, ktorou je v podmienkach SR Úrad
splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.
K návrhu uznesenia vlády SR bodu B.22. Navrhujeme vypustiť
text „„v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a
informatizáciu“. Odôvodnenie: Cieľ 5 je výhradne územným
ÚPPVII prístupom a jeho cieľom je posilniť integrovaný sociálny,
hospodársky a environmentálny rozvoj, kultúrne dedičstvo a
bezpečnosť na regionálnej a miestnej úrovni. Z tohto dôvodu je
možné presadzovať budovanie partnerstiev na regionálnej a
miestnej úrovni.
K návrhu uznesenia vlády SR bodu B.23. Navrhujeme vypustiť
slová "podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Za plnenie
úlohy sú okrem ministrov zodpovední aj predsedovia ÚOŠS, čím
ÚPPVII
je už ÚPVII zahrnutý. Uvedenie ešte aj podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu je nadbytočné a duplicitné.
Podpredseda má byť zodpovedný vo veciach riadenia
informatizácie na celom Slovensku. V tomto prípade pôjde o
plnenie bežnej úlohy celým úradom.
ÚPPVII K návrhu uznesenia vlády SR bodu B.3. V bode B. 3. návrhu
uznesenia vlády SR odporúčame vypustiť slová "podpredsedom
vlády SR pre investície a informatizáciu". Odôvodnenie:
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A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu by
spolupracoval sám so sebou.
K vlastnému materiálu časti 4.3. bodu 19. Bod 19. navrhujeme
preformulovať nasledovne: „19. Zapojiť socioekonomických
partnerov do procesu programovania fondov politiky súdržnosti
EÚ na obdobie 2021 – 2027.“. Odôvodnenie: Princíp partnerstva
je definovaný v legislatíve EÚ pre politiku súdržnosti (všeobecné
nariadenie EÚ a následne európsky kódex správania pre
partnerstvo). Ani v jednom z týchto dokumentov nemajú
mimovládne neziskové organizácie osobitné a samostatné
postavenie a ich úloha je rovnocenná s ďalšími sociálnoekonomickými partnermi (ako sú napr. obchodné komory a
podnikateľské združenia, územná samospráva, akademický
ÚPPVII sektor, zástupcovia horizontálnych princípov, subjekty, ktoré
zastupujú miestne akčné skupiny, atď.). Európsky kódex pre
partnerstvo dokonca vo svojom ustanovení okrem iného hovorí
„Ak subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, zriadili
organizáciu, ktorá zoskupuje ich záujmy s cieľom uľahčiť ich
zapojenie do partnerstva (zastrešujúca organizácia), môžu
vymenovať jediného zástupcu, ktorý predstaví názory
zastrešujúcej organizácie v rámci partnerstva“. V takomto prípade
by viaceré mimovládne neziskové organizácie, ktoré majú svoje
zastúpenie vo formálnych pracovných skupinách ÚPPVII pre
programovanie mohli byť nahradené iba jednou zastrešujúcou
organizáciou, ktorou je v podmienkach SR Úrad splnomocnenca
vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Termín: do 31.
24

Z

Po komunikácii medzi predstaviteľmi
ÚPVII a ÚSV ROS došlo na základe
spoločnej diskusie a súhlasu k
preformulovaniu úlohy v nasledovnom
znení: 19. Zapojiť všetkých partnerov
v zmysle Európskeho kódexu pre
partnerstvo (Delegované nariadenie
Komisie (EÚ) č. 240/2014) do procesu
programovania fondov politiky
súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027
Princíp partnerstva, ktorý definuje
všeobecné nariadenie EÚ č. 1303/2013
A a „Kódex partnerstva“ explicitne
definuje aktérov občianskej
spoločnosti či mimovládne organizácie
ako samostatnú skupinu partnerov
podieľajúcich sa na partnerstve: Podľa
článku č. 5 „Partnerstvo a
viacúrovňové riadenie“ Nariadenia EÚ
1303/2013: Odstavec 1:„...Na
partnerstve sa podieľajú títo partneri:
a)príslušné orgány mestskej
samosprávy a ostatné orgány verejnej
správy; b) hospodárski a sociálni
partneri; c) príslušné subjekty, ktoré

decembra 2019 Zodpovedný: podpredseda vlády SR pre
investície a informatizáciu Spoluzodpovedný: splnomocnenec
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
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zastupujú občiansku spoločnosť,
vrátane partnerov činných v oblasti
ochrany životného prostredia,
mimovládne organizácie a subjekty
zodpovedné za podporu sociálneho
začleňovania, rodovej rovnosti a
nediskriminácie.“ Odstavec 2: „V
súlade s prístupom viacúrovňového
riadenia členské štáty zapoja partnerov
uvedených v odseku 1 do prípravy
partnerských dohôd a správ o pokroku,
ako aj do prípravy a vykonania
programov...“ Ďalej Delegované
nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014
„Kódex partnerstva“: Článok 3
„Určenie príslušných partnerov v rámci
partnerskej dohody“: Odstavec 1:
„Pokiaľ ide o partnerskú dohodu,
členské štáty určia príslušných
partnerov aspoň spomedzi týchto
subjektov: a)príslušné regionálne a
miestne orgány verejnej správy, orgány
mestskej samosprávy a iné orgány
verejnej správy...; b)hospodárski a
sociálni partneri...; c) subjekty, ktoré
zastupujú občiansku spoločnosť, ako
sú partneri činní v oblasti ochrany
životného prostredia, mimovládne

organizácie a subjekty zodpovedné za
podporu sociálneho začlenenia,
rodovej rovnosti a nediskriminácie
vrátane týchto subjektov: i) subjekty,
ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich s
plánovaným použitím EŠIF a s
uplatňovaním horizontálnych zásad
uvedených v článkoch 4 až 8
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a to na
základe ich reprezentatívnosti a pri
zohľadnení geografického a
tematického pokrytia, riadiacich
schopností, odborných znalostí a
inovačných prístupov; ii) iné
organizácie alebo skupiny, ktoré
významne ovplyvňuje vykonávanie
EŠIF, alebo ktoré by ním
pravdepodobne mohli byť významne
ovplyvnené, najmä skupiny
považované za ohrozené
diskrimináciou a sociálnym
K vlastnému materiálu časti 4.3. bodu 20. Bod 20. navrhujeme
ÚPPVII preformulovať nasledovne: „20. Pripraviť návrh podkladov do
Partnerskej dohody 2021 - 2027 zo strany mimovládnych
neziskových organizácií a presadzovať ich zohľadnenie v
relevantných dokumentoch Termín: do 31. decembra 2019
26

Z

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti Odôvodnenie: ÚPVII musí byť v procese diskusie so
širokým spektrom sociálno-ekonomických partnerov o povahe
Partnerskej dohody a ostatných relevantných dokumentov
nestranným verejným orgánom a z tohto dôvodu nemôže
presadzovať záujem jedného sociálno-ekonomického partnera na
úkor iného.

ÚPPVII

K vlastnému materiálu časti 4.3. bodu 21. Navrhujeme vypustiť
bod 21. Odôvodnenie: Nie je zrejmý spôsob ako zabezpečiť
vykonanie tejto úlohy v praxi (kvantitatívne, kvalitatívne).

K vlastnému materiálu časti 4.3. bodu 22. Bod 22. navrhujeme
preformulovať nasledovne: „22. Presadzovať v rámci cieľa 5
("Európa bližšie k občanom") v novom programovom období
Európskych štrukturálnych a investičných fondov budovanie
medzisektorových partnerstiev so zapojením zástupcov
mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti
ÚPPVII
Termín: do 31. decembra 2020 Zodpovedný: splnomocnenec
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti". Odôvodnenie: Cieľ
5 je výhradne územným prístupom a jeho cieľom je posilniť
integrovaný sociálny, hospodársky a environmentálny rozvoj,
kultúrne dedičstvo a bezpečnosť na regionálnej a miestnej úrovni.
Z tohto dôvodu je možné presadzovať budovanie partnerstiev na
regionálnej a miestnej úrovni.
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O

O

Z vlastného materiálu časti 4.3. bodu
21. boli vypustené slová „v spolupráci
ČA
s podpredsedom vlády SR pre
investície a informatizáciu“

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

ÚPPVII Odporúčame upraviť v celom materiáli skratku ÚPPVII na ÚPVII
a zahrnúť do zoznamu skratiek.

ÚPPVII

ÚPVSR

Vlastný materiál strana č. 6 v bode 1.1 odseky 3 a 4. Odseky 3 a 4
hovoria inými slovami, ale o tom istom. Odporúčame ich preto
spojiť, vypustiť duplicitné informácie a primerane text skrátiť.
Vo vzťahu k míľniku č. 23 smerujúcemu k naplneniu cieľa
"Rozšíriť zverejňovanie legislatívnych a nelegislatívnych
materiálov na portáli Slov-Lex" uvádzame nasledovné: ÚPV SR
má za to, že napriek určeniu kritérií na selekciu vnútorných
predpisov, ktoré by mali byť zverejňované zo strany ministerstiev
a ostatných ÚOŠS na portáli Slov-Lex, nie je možné na základe
stanovených kritérií zabezpečiť jednotný prístup ministerstiev a
ostatných ÚOŠS k ich výkladu a následnej aplikácií z hľadiska
rozsahu zverejňovania vnútorných predpisov. Napriek
rôznorodosti vnútorných predpisov dávame v záujme jednotného
postupu na zváženie prehodnotiť bližšiu špecifikáciu druhov
vnútorných predpisov, ktorých zverejňovanie je žiaduce. Bližšia
špecifikácia ako aj postup ministerstiev a ostatných ÚOŠS pri
zverejňovaní vnútorných predpisov by mohol byť súčasťou
používateľskej príručky dostupnej na webovej stránke portálu
Slov-Lex. Zo znenia míľnika č. 23 ako ani z textu uvedeného v
časti 5.1 Návrhu Akčného plánu nie je zrejmé, akým spôsobom
bude zverejňovanie vnútorných predpisov na portáli Slov-Lex
zabezpečené. S ohľadom na skutočnosť, že aktuálna verzia
28

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

O

A

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

O

ÚSV ROS v spolupráci s MS SR zváži
vypracovanie používateľskej príručky
k zverejňovaniu predmetných
vnútorných aktov. Čo sa týka
funkcionality systému, zverejňovať
vybrané vnútorné predpisy
ministerstiev a ostatných ústredných
ČA
orgánov štátnej správy na právnom a
informačnom portáli Slov – Lex v
súčasnosti umožňuje funkcionalita:
https://www.slov-lex.sk/vykonavaciepredpisy. Predmetná funkcionalita bola
doplnená aj do textu vlastného
materiálu.

portálu Slov-Lex takúto funkcionalitu neposkytuje, navrhujeme
doplniť míľnik č. 24 o "vytvorenie podmienok na zverejňovanie
vybraných vnútorných predpisov ministerstiev a ostatných ÚOŠS
na právnom a informačnom portáli Slov-Lex". Vo vzťahu k
predmetnému doplneniu je potrebné určiť zodpovednosť za
plnenie tohto míľnika a zároveň až v nadväznosti na jeho splnenie
upraviť termín na plnenie míľnika č. 23. V nadväznosti na
pripomienku k míľniku č. 23 (neurčitosť pravidiel zverejňovania
interných predpisov na portáli Slov-Lex) a v spojitosti s
absenciou doložky vplyvov k posudzovanému návrhu Akčného
plánu si zároveň dovoľujeme poukázať na riziko navýšenia
vplyvov na štátny rozpočet/prípadne aj zamestnanosť v súvislosti
s plnením míľnika č. 23.

ÚVSR

ÚVSR

K návrhu uznesenia: V návrhu uznesenia vlády si dovoľujeme
požiadať o zmenu termínu plnenia úlohy B.5 z ,,do 31. marca
každoročne“ na ,,do 30. septembra každoročne“ Odôvodnenie:
Úloha B.3 návrhu uznesenia ukladá podpredsedovi vlády SR pre
investície a informatizáciu v spolupráci so splnomocnencom
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať
participatívnym spôsobom publikačné minimum pre štátnu
správu v termíne do 30. apríla 2020. Plnenie úlohy B.5 nadväzuje
na plnenie úlohy B.3. V danej súvislostí nie je možné úlohu B.5 v
rámci jej prvého plnenia odpočtovať k 31. marcu.
K vlastnému materiálu a k návrhu uznesenia: Odporúčame
upraviť text vlastného materiálu tak, aby pretrvávajúce úlohy z
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O

O

ČA

Upravené v kontexte pripomienky
MŽP SR.

Navrhované odporúčanie z pohľadu
N ÚSV ROS nie je možné realizovať. V
súvislosti s plnením podmienok

uznesenia vlády SR č. 104/2017 boli zapracované do aktuálneho
návrhu uznesenia vlády. V danej súvislosti by bolo možné
uznesenie vlády SR č. 104/2017 v plnom rozsahu zrušiť.
Odôvodnenie: Uvedený postup odporúčame z dôvodu
racionalizácie, zefektívnenia, zjednodušenia a predovšetkým z
dôvodu prehľadnosti plnenia úloh vyplývajúcich z návrhu
Akčného plánu.

Vlastný materiál s. 12 , tretí bod - doplniť slová zdravotné,
nadanie, rodovú rovnosť nasledovne: • Návrh národných priorít
implementácie Agendy 2030, ktorý nadväzuje na ciele trvalo
udržateľného rozvoja OSN, v téme Vzdelávanie pre dôstojný
život určuje ako jednu z výziev posilnenie princípu inklúzie vo
Verejnosť vzdelávacom procese a zaručenie rovných príležitostí pre všetky
deti, žiakov a študentov bez ohľadu na ich sociálne zázemie,
zdravotné znevýhodnenie, nadanie, rodovú rovnosť, národnosť či
etnicitu. Odôvodnenie: Agenda 2030 konkrétne cieľ 4.5 rieši
rovný prístup ku vzdelávaniu všetkých znevýhodnených skupín.
V súlade s vnútroštátnou legislatívou by malo ísť o žiakov ŠVVP
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a detí cudzincov. Inklúzia sa týka všetkých
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členstva SR v Iniciatíve pre otvorené
vládnutie je potrebné dodržiavať
dvojročné cykly akčných plánov, ktoré
obsahujú konkrétne tematické záväzky
viazané na určité obdobie. Aplikačná
prax poukázala na to, že niektoré z
úloh nie je možné splniť v určenom
termíne, resp. že niektoré úlohy si
vyžadujú pravidelné priebežné plnenie.
Zrušením celého uznesenia č. 104/2017
by sa narušila kontinuita a ukotvenie
predmetného akčného plánu
prislúchajúceho danému obdobiu.

Z

ČA

Upravené v zmysle navrhovanej
pripomienky.

žiakov s akýmkoľvek znevýhodnením a to rieši cieľ 4.5. Napr.
Nadanie je dôležité nie len pre inteligenčné nadanie, ale aj pre
športové nadanie, nakoľko aktívny športovci/reprezentanti na
základe ich tréningového procesu nie sú schopní dokončiť
vzdelávací proces, pretože nie sú vytvorené zdroje, aby sa mohli
samovzdelávať kdekoľvek a kedykoľvek, atď...A Agenda 2030
rozlišuje ešte diskrimináciu na základe lokality - dedina/mesto,
ale to naša legislatíva nepozná, preto nie je ani v Návrhu.
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