PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

1. Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)

MDVRR SR

2. Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene
niektorých zákonov

MDVRR SR

25. 11. 2013

Január
Dôvod predloženia
Cieľom návrhu nového stavebného zákona bude zásadným
spôsobom skrátiť a zjednodušiť administratívnu náročnosť
povoľovania stavieb a ustanoviť lehoty vyjadrení dotknutých
orgánov štátnej správy a úkonov v územnom a stavebnom
konaní, zamedziť svojvoľnému predlžovaniu
rozhodovacieho procesu a nepružnému vybavovaniu potrieb
stavebníkov stavebnými úradmi. Návrh zákona zároveň
ustanoví prísnejšie mechanizmy postihu pri porušovaní
zákona, najmä pri tzv. „čiernych stavbách' a zakáže ich
dodatočnú legalizáciu.
Zabezpečenie spravodlivého a efektívneho systému
vyvlastnenia vo verejnom záujme.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o
technických požiadavkách na určité komponenty a
charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a
lesných kolesových traktorov

MDVRR SR

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony

MV SR

25. 11. 2013

Február
Dôvod predloženia
Transpozícia smernice Komisie 2013/8/EÚ z 26. februára
2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých komponentoch a
charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo
lesných traktorov na účel prispôsobenia jej technických
ustanovení.
Zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1.
októbra 2013 vytvorila jednotná sústava miestnych orgánov
štátnej správy. Cieľom III. etapy Programu ESO je zrušenie
ďalších orgánov miestnej štátnej správy, ktorých pôsobnosti
prejdú na okresné úrady a výkon štátnej správy bude
vykonávaný príslušnými odbormi okresných úradov.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

1. Návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

MH SR

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

MS SR

25. 11. 2013

MV SR

Marec
Dôvod predloženia
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2012/27/EÚ z 25.októbra 2012 o nenergetickej efektívnosti,
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a
2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a
2006/32/ES.
Odstránenie nedostatkov, ktoré bránia tak efektívnemu
získavaniu požadovaných informácií ako aj efektívnej práci
orgánov verejnej správy pri zachovaní súčasného štandardu
práva na informácie.
Plnenie úlohy z bodu B.15. uznesenia vlády SR č. 638 z 21.
novembra 2012 k Správe o niektorých problémoch v oblasti
územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

1. Návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach prekurzorov
výbušnín

MH SR

2. Návrh zákona o Fonde pre umenie

MK SR

3. Návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

MO SR

4. Návrh zákona o zastupovaní Slovenskej republiky pred súdmi
Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje spolupráca vnútroštátneho správcu s príslušnými
orgánmi a ohlasovanie prípadov prania špinavých peňazí,
financovania terorizmu alebo trestnej činnosti

MS SR

25. 11. 2013

MŽP SR

Apríl
Dôvod predloženia
Návrhom je potrebné vyriešiť výkon štátnej správy vo veci
uvádzania prekurzorov a výbušnín na trh podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.98/2013 o uvádzaní
prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní.
Cieľom predloženého návrhu zákona bude ustanoviť nový
model financovania kultúry.
Dôvodom predloženia uvedeného návrhu zákona je
realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky, bod 4. Úloha štátu a verejného sektora. V časti
„Ozbrojené sily“ sa vláda zaviazala „vytvoriť podmienky pre
stabilizáciu najkvalitnejších profesionálnych vojakov“.
Potreba kvalitatívnej úpravy systému personálneho
manažmentu a nevyhnutnost jeho previazania so systémom
sociálneho zabezpečenia, vyplýva z aplikačnej praxe.
Účelom návrhu zákona je upraviť štátnu službu
profesionálnych vojakov a právne vzťahy, ktoré súvisia so
vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru
profesionálnych vojakov a nastaviť podmienky výkonu
štátnej služby profesionálnych vojakov tak, aby sa
stabilizoval skúsený a vycvičený personál s potrebnou dobou
praxe.
Zefektívnenie zastupovania Slovenskej republiky v konaní
pred súdmi Európskej únie.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013,
ktorým zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho
parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a
ktorým sa zrušujú nariadenie Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č.
1193/2011.Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní
využívania finančného systému na účely prania špinavých
peňazí a financovania terorizmu.
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P.č.

Názov úlohy

6. Návrh zákona o odpadoch

7. Návrh zákona o pomoci z Európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení zákona č. 528/2008 Z.
z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov

25. 11. 2013

ÚOŠS
MŽP SR

ÚV SR,
MPRV SR,
MF SR

Apríl
Dôvod predloženia
Úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v
odpadovom hospodárstve v súlade s Programovým
vyhlásením vlády SR na roky 2012-2016. Transpozícia
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o
odpade z elektrických a elektronických zariadení.
Od roku 2014 začína nové programové obdobie EÚ, s
ktorým dochádza k zmene viacerých pravidiel
implementácie fondov EÚ, ktoré budú na úrovni EÚ
upravené v nových nariadeniach. Z tohto dôvodu je potrebné
nastaviť resp. upraviť riadiace, implementačné a kontrolné
mechanizmy v rámci SR. V tejto súvislosti je taktiež
potrebné novelizovať zákon č. 528/2008 Z. z., ktorý
obsahuje obdobnú úpravu pre programové obdobie 2007 –
2013. Hlavným gestorom v rámci Slovenskej republiky je
Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Centrálny koordinačný
orgán, spolugestormi sú Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky za oblasť
poľnohospodárskych fondov a Ministerstvo financií
Slovenskej republiky za oblasť finančného riadenia a
vládneho auditu. Novela zákona č. 528/2008 Z. z., ktorej
cieľom bola úprava ustanovení pre programové obdobie
2007 – 2013, ako aj doplnenie ustanovení pre programové
obdobie 2014 – 2020 je v pláne legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na rok 2013 s termínom december
2013. Dôvodom predloženia novely tohto zákona v roku
2014 je skutočnosť, že príslušná legislatíva EÚ, z ktorej
bude úprava v rámci Slovenskej republiky vychádzať, ešte
stále nie je schválená a taktiež odklad termínu plnenia
predmetnej úlohy.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
formou prechodných vnútroštátnych platieb
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony

25. 11. 2013

ÚOŠS

Máj
Dôvod predloženia

MPRV SR

Zmeny v platnej základnej legislatíve poskytovania pomoci
ako aj prebiehajúce rokovania o novej podobe
poľnohospodárskej politiky.

MS SR

Riešenie odporúčaní medzinárodných organizácií (OECD,
MONEYVAL, GRECO), ako aj riešenie aplikačných
problémov týkajúcich sa nedostatkov platnej úpravy.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z.
o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

MDVRR SR

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

MF SR

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2007 Z. z.
o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania
audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových
záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších
predpisov

MK SR

4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým
sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

MPRV SR

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

MS SR

25. 11. 2013

MS SR

Jún
Dôvod predloženia
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy
námorníkov a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/38/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa mení smernica
2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole.
Harmonizácia s právom EÚ. Transpozícia článku 5 smernice
Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a
dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto
poskytovania služieb.
Dôvodom novelizácie zákona je potreba zjednotiť
terminológiu a obsahové vymedzenie inštitútov, pojmov a
oblastí v právnej regulácii audiovízie a audiovizuálnej
tvorby. Predmetom novelizácie bude aj prehodnotenie
štruktúry a kompetencií orgánov Slovenského filmového
ústavu, osobitne s ohľadom na kompetencie rady
Slovenského filmového ústavu.
Doplnenie usmrcovania zvierat použitím strelnej zbrane s
voľným projektilom.
Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie
právnej úpravy vrátane podstatnej zmeny inštitútu oddlženia
v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky.
Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie
právnej úpravy v kontexte dosiahnutia lepšej vymožiteľnosti
práva v súlade Programovým vyhlásením vlády Slovenskej
republiky.
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P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MŠVVŠ SR

8. Návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení

MŠVVŠ SR

9. Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

MŠVVŠ SR

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

MŠVVŠ SR

25. 11. 2013

Jún
Dôvod predloženia
Cieľom návrhu zákona sú zmeny smerujúce k zvýšeniu
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu od vstupu, cez
priebeh až po jeho ukončenie v prepojení na trh práce
(prijímanie, organizácia a realizácia vzdelávacieho procesu,
meranie kvality) a spresnenie problematiky vzdelávania
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a
marginalizovaných skupín.
Navrhuje sa nový zákon o financovaní škôl a školských
zariadení, ktorý bude obsahovať všetky pravidlá
financovania v oblasti prenesených kompetencií a
originálnych kompetencií.
Cieľom návrhu zákona je pripraviť novú komplexnú právnu
úpravu problematiky odborného vzdelávania a prípravy na
stredných odborných školách. Súčasťou právnej úpravy
nového zákona bude zavedenie prvkov duálneho vzdelávania
do systému odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej
republike v súlade s požiadavkami potrieb trhu práce.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky na
zvýšenie podpory kvality ďalšieho vzdelávania
pedagogických a odborných zamestnancov a zjednodušenie a
zefektívnenie získavania kreditov. Zároveň vytvorenie
legislatívnych rámcov na zvýšenie spoločenského statusu
učiteľov na všetkých stupňoch škôl vrátane finančného
ohodnotenia.
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P.č.

Názov úlohy

11. Návrh zákona o správe v školstve a školskej samospráve

12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

25. 11. 2013

ÚOŠS
MŠVVŠ SR

MŽP SR

Jún
Dôvod predloženia
Navrhuje sa nový zákon o správe v školstve a školskej
samospráve, ktorý bude nanovo upravovať výkon štátnej
správy v školstve, pôsobnosti zriaďovateľov škôl a
školských zariadení, výkon kontroly štátu nad úrovňou
výchovy a vzdelávania, nad materiálno-technickými
podmienkami škôl, sieť, zriaďovanie, zrušovanie,
označovanie a spájanie škôl a školských zariadení,
pôsobnosť orgánov školskej samosprávy, uznávanie
dokladov o vzdelávaní, právnu formu a hospodárenie škôl.
Odstránenie transpozičného deficitu vo vzťahu k smernici
Európskeho parlamentu a Rady2011/92/EÚ o posudzovaní
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na
životné prostredie.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na
základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení
neskorších predpisov

25. 11. 2013

ÚOŠS
MPRV SR

Júl
Dôvod predloženia
Zmena resp. rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov,
stanovenie výšky pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu a
stanovenie najvyšších úhrad platených žiakmi pre tieto
mliečne výrobky.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú
niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky v oblasti
typového schvaľovania ES motorových vozidiel a traktorov

2. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015

ÚOŠS
MDVRR SR

MF SR

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony

MF SR, NBS

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

MPSVR SR

5. Návrh zákona o výkone trestu domáceho väzenia
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o
rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

25. 11. 2013

MS SR
MS SR,
MPSVR SR

August
Dôvod predloženia
Podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového
schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových
vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a
samostatných technických jednotiek určených pre tieto
vozidlá s účinnosťou od 1. novembra 2014 sa zrušuje 49
smerníc v oblasti typového schvaľovania vozidiel. Tieto
smernice boli v Slovenskej republike prebraté priamo
nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ktoré je potrebné z
tohto dôvodu zrušiť.
Predkladá sa na základe čl. 58 Ústavy Slovenskej republiky.
Predkladá sa v súlade s materiálom „Koncepcia ochrany
spotrebiteľov na finančnom trhu“ a súčasne budú
novelizované aj súvisiace právne predpisy, ktoré sa týkajú
ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu vo vzťahu k
všetkým finančným inštitúciám.
Zámerom novely zákona o sociálnych službách je zvýšiť
participáciu štátu na financovaní sociálnych služieb a zaviesť
financovanie sociálnych služieb zo strany štátu podľa stupňa
odkázanosti klienta na pomoc inej osoby a v nadväznosti na
to upraviť aj pôsobnosť obcí a vyšších územných celkov v
posudkovej činnosti.
Posilnenie trendu depenalizácie využívaním alternatívnych
trestov v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.
Odstránenie doterajších interpretačných nejasností,
nejednotných aplikačných postupov, ako aj zmeny v
nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z.z.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

25. 11. 2013

ÚOŠS
ŠÚ SR

August
Dôvod predloženia
Účelom novely zákona o štátnej štatistike je zabezpečiť
legislatívne prostredie pre implementáciu projektu
elektronické služby Štatistického úradu Slovenskej republiky
schváleného v rámci Operačného programu Informatizácia
spoločnosti. Implementácia novely nariadenia Rady a
Európskeho parlamentu č. 223/2009 o európskych
záležitostiach.

Strana 12

PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie
vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové
vozidlá a jazdné súpravy
2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z.
o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, obchode s
členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z
tretích krajín v znení neskorších predpisov
3. Návrh zákona o európskom ochrannom príkaze a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

MDVRR SR

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

MV SR

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona c. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z.
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

MZ SR

25. 11. 2013

MPRV SR

MS SR

September
Dôvod predloženia
Naplnenie splnomocňovacieho ustanovenia zákona o
diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/31/EÚ z 12. júna 2013, ktorou sa mení smernica Rady
92/65/EHS, pokiaľ ide o veterinárne požiadavky, ktorými sa
riadi obchod so psami, mačkami a fretkami v rámci Únie a
ich dovoz do Únie (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom
príkaze.
Zapracovanie požiadaviek aplikačnej praxe v oblasti
zabezpečovania podmienok protipožiarnej bezpečnosti,
úprava postavenia a kompetencií orgánov štátneho
požiarneho dozoru a samospráv v rámci preneseného výkonu
štátnej správy, úprava odbornej spôsobilosti na úseku
ochrany pred požiarmi.
Jasné definovanie poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti na úrovni poskytovania vysoko špecializovanej
zdravotnej starostlivosti.

MZ SR

Riešenie aplikačných problémov.

MŽP SR

Riešenie aktuálnych problémov a precizovanie právnej
úpravy v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a
postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v
znení neskorších predpisov

25. 11. 2013

ÚOŠS
ÚNMS SR

September
Dôvod predloženia
Potreba úpravy v dôsledku prijatia rozhodnutí C.I.P. o
nových značkách, ktoré budú musieť zaviesť členské štáty
C.I.P. do používania najneskôr od októbra 2014 na zbraniach
a prístrojoch a od októbra 2016 na strelive.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z.
o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v
znení neskorších predpisov
2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z.
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona c. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov

MDVRR SR

4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z.
o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 281/2013 Z. z.

ÚNMS SR

5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a
postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie
v znení neskorších predpisov
6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a
postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných
systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom
výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
296/2002 Z. z.

ÚNMS SR

25. 11. 2013

MPSVR SR
MŠVVŠ SR

ÚNMS SR

Október
Dôvod predloženia
Transpozícia smernice Komisie 2013/49/EÚ z 11. októbra
2013, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú
technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby.
Úprava sumy minimálnej mzdy na rok 2015 v súlade so
splnomocňovacím ustanovením zákona o minimálnej mzde.
Príprava návrhu zákona vychádza z programového
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 –
2016.Potreba legislatívnych zmien je v súlade s realizáciou
strategického materiálu pre oblasť výskumu a inovácií do
roku 2020 „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a
inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR“.
Koniec druhej transpozičnej lehoty smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o
harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa
sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28. 06. 2013).
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/.../EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských
krajín týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné
použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie
smernice Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993).
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/.../EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských
krajín týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov
určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére
(prepracované znenie smernice Rady 94/9/ES z 23. marca
1994).
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z.
o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.

ÚNMS SR

8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a
postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré
sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 449/2007 Z. z.
9. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.
o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
445/2010 Z. z.

ÚNMS SR

ÚNMS SR

10. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z.

ÚNMS SR

11. Návrh zákona, ktorým sa menia dopĺňa zákon č. 435/2001 Z.z. o
patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení
neskorších predpisov

ÚPV SR

25. 11. 2013

Október
Dôvod predloženia
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/.../EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských
krajín vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu
(prepracované znenie smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004).
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/.../EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských
krajín týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia
určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na
trhu (prepracované znenie smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006).
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/.../EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských
krajín týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu
(prepracované znenie smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004).
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/.../EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských
krajín týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou
činnosťou na trhu (prepracované znenie smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2009/23/ES z 23. apríla
2009).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva
posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany a nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo
17..decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená
spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany
so zreteľom na platný režim prekladov ustanovujú pre štáty,
ktoré sa zúčastňujú na spolupráci v oblasti vytvorenia
jednotnej patentovej ochrany, povinnosť prijať stanovené
opatrenia.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Z. z. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov

25. 11. 2013

ÚOŠS
ÚV SR

Október
Dôvod predloženia
Cieľom pripravovanej novely je, na základe skúseností z
aplikačnej praxe, odstránenie jeho systémových a vecných
nedostatkov. Dôvodom je tiež skutočnosť, že zákon
nadobudol platnosť v roku 1990 a nie všetky legislatívne
zmeny, ktoré boli realizované od doby jeho účinnosti sú v
zákone dostatočne premietnuté. Dôvodom predloženia
zákona je aj odklad termínu plnenia úlohy č. 7 v mesiaci
november Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na rok 2013.
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PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým
sa ustanovuje Národná tabuľka frekvenčného spektra

2. Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
formou priamych platieb v znení neskorších predpisov
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z.
o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

25. 11. 2013

ÚOŠS
MDVRR SR

MK SR

MPRV SR

MS SR

November
Dôvod predloženia
Naplnenie splnomocňovacieho ustanovenia zákona. Podľa §
30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách Národnú tabuľku frekvenčného spektra
ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Národná
tabuľka frekvenčného spektra sa vypracúva na základe
Rádiokomunikačného poriadku ITU s prihliadnutím na
závery Svetovej rádiokomunikačnej konferencie, smerníc,
rozhodnutí a odporúčaní EÚ, rozhodnutí a odporúčaní
Európskeho výboru pre elektronické komunikácie a
príslušných rozhodnutí Telekomunikačného úradu
Slovenskej republiky o využívaní frekvencií.
Návrh nového zákona nanovo upraví oblasť výkonu
kultúrno-osvetovej činnosti, upraví oblasť pôsobenia,
zadefinuje jednotlivé stupne osvetových zariadení a určí ich
práva, povinnosti podľa jednotlivých stupňov.
Zmeny v platnej základnej legislatíve poskytovania pomoci
ako aj prebiehajúce rokovania o novej podobe
poľnohospodárskej politiky.
Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie
právnej úpravy v súlade s Programovým vyhlásením vlády, a
to aj v nadväznosti na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu
Slovenskej republiky.
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Názov úlohy

ÚOŠS

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z.
o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MŠVVŠ SR

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z.z.
o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 403/2010 Z.z.

MZVEZ SR

7. Návrh zákona o ochrane utajovaných informácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

25. 11. 2013

NBÚ

November
Dôvod predloženia
Príprava návrhu zákona vychádza zo Stratégie Slovenskej
republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorá bude
predložená na rokovanie vlády SR do 31. januára 2013 a
nových Programov pre mládež na roky 2014 – 2020. Cieľom
návrhu zákona je doplnenie akreditácie subjektov a
programov v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže,
zapracovanie mládežníckeho dobrovoľníka v súvislosti s
uznávaním práce s mládežou a neformálneho vzdelávania a
zavedenie koncepčného systému práce s mládežou v obciach
a vyšších územných celkoch.
Posilnenie legislatívneho a systémového rámca pre
pôsobenie zahraničnej služby a posilnenie podmienok pre
zvyšovanie profesionality a kvalifikácie zamestnancov
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky.
Potreba precíznej úpravy spôsobu a podmienok ochrany
utajovaných informácií v súlade s požiadavkami aplikačnej
praxe a požiadavkami EÚ a NATO vrátane požiadaviek na
kybernetickú bezpečnosť. Cieľom je zároveň posilnenie
postavenia Slovenskej republiky v Európskej únii a vo svete,
posilnenie bezpečnosti Slovenskej republiky a naplnenie
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
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Názov úlohy

ÚOŠS

1. Návrh spotrebiteľského kódexu

MH SR,
MS SR,
MF SR

2. Návrh autorského zákona

MK SR

3. Návrh zákona o knižniciach a poskytovaní
knižnično-informačných služieb

MK SR

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon c. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25. 11. 2013

MPSVR SR

December
Dôvod predloženia
Potreba prijatia komplexnej úpravy spotrebiteľských práv s
cieľom lepšej orientácie spotrebiteľov i predávajúcich v tejto
problematike a prípadne aj implementácia komunitárneho
práva s ohľadom na pripravovanú smernicu o právach
spotrebiteľov.
Podkladom pre vypracovanie Autorského zákona je
Legislatívny zámer autorského zákona. Nosnými cieľmi sú
modernizácia, flexibilita, právna istota. Je potrebné
prispôsobiť právnu úpravu súčasným európskym trendom
tvorby, šírenia, používania a ochrany autorských diel,
umeleckých výkonov, zvukových záznamov, vysielaní a
databáz. Dôraz bude tiež kladený na implementáciu
európskeho práva. Nový predpis bude základom pre šírenie
kultúry, vzdelania a výskumu, ako aj pre rozvoj kreatívneho
priemyslu a internetovej ekonomiky a pre podporu
tvorivosti. Na dosiahnutie uvedených cieľov sa v rámci
rekodifikácie pristúpi k revízii ustanovení autorského
hmotného práva, zmluvného práva, výnimiek a obmedzení,
práv súvisiacich s autorským právom, osobitného práva k
databáze, kolektívnej správy práv a posúdená bude aj otázka
ochrany a vymožiteľnosti práv. Taktiež budú zohľadnené
aspekty súvisiace s procesmi digitalizácie chránených
obsahov.
Návrh nového zákona nanovo upraví oblasť výkonu činností
na úseku knihovníctva, precizuje definíciu pojmu knižnica a
stanoví jej úlohy najmä s ohľadom na zmenu charakteru
knižnično-informačných služieb.
Podpora uplatňovania zásady prednosti prirodzeného
rodinného prostredia a prednosti umiestňovania detí, ktoré
nemôžu žiť so svojimi rodičmi v rodinnom prostredí.
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Názov úlohy

ÚOŠS

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

MS SR

6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z.
o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania
obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

MS SR

7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
v znení neskorších predpisov

MŠVVŠ SR

8. Návrh zákona o športe

MŠVVŠ SR

25. 11. 2013

December
Dôvod predloženia
Predmetom novelizácie bude vytvorenie legislatívnych
predpokladov na zavedenie elektronickej verzie Zbierky
zákonov Slovenskej republiky, ktorá je realizovaná v rámci
Operačného programu informatizácia spoločnosti, projektu
Slov-Lex a riešenie niektorých aktuálnych otázok týkajúcich
sa uverejňovania právnych predpisov v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.
Predpis je viazaný na schválenie návrhu nariadenia vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma
minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Na základe
jej výšky sa stanoví koeficient nárastu minimálnej mzdy,
podľa ktorého sa upravia sumy pracovných taríf prílohy č. 3
a č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 384/2006
Z. z. Sumy pracovných taríf schvaľuje vláda Slovenskej
republiky každoročne k 1. januáru príslušného kalendárneho
roka.
Novelizácia nariadenia sa navrhuje na základe § 7 ods. 9
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a poznatkov z aplikačnej praxe súvisiace so
skvalitnením normatívneho financovania škôl a školských
zariadení. Ide o zmeny v jednotlivých kategóriách stredných
odborných škôl v súvislosti so schválením nových odborov
vzdelávania z experimentálneho overovania.
Príprava návrhu zákona o športe vychádza z Koncepcie
štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020,
ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 726 z 19.
decembra 2012.

Strana 21

PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2014
P.č.

Názov úlohy

ÚOŠS

9. Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

MŠVVŠ SR

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z.
o azyle a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony

MV SR

MV SR,
MS SR,
MPSVR SR,
MŠVVŠ SR,
MZ SR

12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o
ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z.z.

MŽP SR

13. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
vyhlasuje Národný park Slovenský raj

MŽP SR

25. 11. 2013

Celkový počet úloh 77

December
Dôvod predloženia
Návrh zákona vychádza zo strategického materiálu pre
oblasť výskumu a inovácií do roku 2020 „Poznatkami k
prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR“. Základným podnetom na vypracovanie
návrhu zákona je transformácia SAV a jej ústavov na verejné
výskumné inštitúcie s cieľom podporiť zapojenie SAV do
spolupráce so súkromným sektorom vo výskume a vývoji a
odstránenie prekážok vo využívaní súkromných zdrojov na
financovanie výskumu a vývoja.
Komplexné riešenie systému krízového riadenia v
nadväznosti na vládny program ESO.

Predovšetkým transpozícia smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach
o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany
(prepracované znenie) a smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa ustanovujú
normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu
(prepracované znenie), ako aj vykonanie úprav vzhľadom na
poznatky z aplikačnej praxe.
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík.
Riešenie aktuálnych problémov a precizovanie právnej
úpravy v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky .
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14. Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o
jej finančnom krytí a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z.
z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

25. 11. 2013

ÚOŠS
ÚJD SR

Celkový počet úloh 77

December
Dôvod predloženia
Navrhovaná úloha vyplýva z celospoločensky aktuálnej
potreby zlepšenia postavenia poškodených v prípade vzniku
jadrovej udalosti, a to v dôsledku nedávnych udalostí na
jadrovej elektrárni Fukushima Dai-iichi, ako aj z potreby
implementovať rozhodnutie Rady 2013/434/EÚ v
podmienkach Slovenskej republiky.
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