
Názov úlohy Dôvod predloženiaÚOŠSP.�.
JúnPLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA MESIACE JÚN AŽ DECEMBER 2021

MF SR1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky �. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov

Minimalizácia potreby používania 1 a 2 centových mincí, a 
to s cie�om zníži� náklady firiem a komer�ných bánk.

MF SR2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (da�ový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uznesenie vlády SR �. 400 z 24. 6. 2020 bod C.3.

MF SR3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 35/2019 Z. z. o 
finan�nej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dop��ajú 
niektoré zákony

Premietnutie poznatkov získaných z aplika�nej praxe do 
zákona �. 35/2019 Z. z. o finan�nej správe a precizovanie 
existujúcich ustanovení zákona.

MF SR,NBS4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 483/2001 Z. z. 
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dop��ajú niektoré 
zákony

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov 
a verejnom doh�ade nad krytými dlhopismi a ktorou sa 
menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ.

MPSVR SR5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovuje výška finan�ného príspevku na poskytovanie 
sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické 
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre 
fyzické osoby, ktoré dov�šili vek potrebný na nárok na starobný 
dôchodok na rok 2022

Každoro�né zvyšovanie finan�ného príspevku v zariadeniach 
sociálnych služieb podmienených odkázanos�ou predstavuje 
spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov 
poskytovate�a tejto sociálnej služby v konkrétnom zariadení 
na mzdy a platy zamestnancov a s tým súvisiace odvody.

MZ SR6. Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dop��a nariadenie vlády 
Slovenskej republiky �. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o strategických hlukových mapách a ak�ných 
plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov

Návrhom nariadenia sa transponuje smernica Komisie (EÚ) 
2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokia� 
ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých ú�inkov 
environmentálneho hluku.
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MPRV SR1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a 
dop��a nariadenie vlády Slovenskej republiky �. 200/2019 Z. z. 
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, 
zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v 
znení nariadenia vlády Slovenskej republiky �. 195/2020 Z.z.

Potreba aktualizácie výšky pomoci pre mlieko a mlie�ne 
výrobky, ovocie a zeleninu a výrobky z nich dodávané alebo 
distribuované v novom školskom roku 2021/2022.

MŽP SR2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 569/2007 Z. z. 
o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 
predpisov

Riešenie problémov aplika�nej praxe; zmena a doplnenie 
ustanovení týkajúcich sa environmentálnych zá�aží.
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MF SR1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 431/2002 Z. z. 
o ú�tovníctve v znení neskorších predpisov

Realizácia PVV a implementovanie zmien iných zákonov, 
transpozícia smernice o insolvencii, ktoré budú prijaté v 
roku 2021 a ktoré si budú vyžadova� úpravu zákona �. 
431/2002 Z. z. o ú�tovníctve v znení neskorších predpisov.

MK SR2. Návrh zákona o mediálnych službách Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba transpozície 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 
14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o 
koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, 
iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v 
�lenských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o 
audiovizuálnych mediálnych službách) s oh�adom na 
meniace sa podmienky na trhu a v nadväznosti na to revízia 
právnej regulácie poskytovania nelineárnych a lineárnych 
audiovizuálnych mediálnych služieb vrátane vysielania, 
ktorá zoh�adní poznatky z aplika�nej praxe.

MK SR3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Cie�om navrhovaného právneho predpisu je transponova� do 
právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice 
Európskej únie. Prvou z nich je smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 
2001/29/ES. Druhou je smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú 
pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s 
autorským právom uplatnite�né na niektoré on-line 
vysielania vysielate�ov a retransmisie televíznych a 
rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 
93/83/EHS.
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MK SR4. Návrh ústavného zákona o ochrane médií a novinárov Návrh ústavného zákona vychádza z Programového 
vyhlásenia vlády SR: „Vláda SR rešpektuje nezastupite�nú 
úlohu médií a novinárov pri kontrole verejnej moci a správe 
veci verejných. Vláda SR preto pripraví zásadnú 
rekodifikáciu mediálneho práva tak, aby sa v súlade s 
hodnotami ob�ianskej spolo�nosti zabezpe�il fungujúci 
pluralitný mediálny trh so slobodnými, nezávislými, 
transparentnými a konkurencieschopnými médiami vrátane 
zásadných garancií pre nezávislý výkon novinárskeho 
povolania.“.

MPSVR SR5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 112/2018 Z. z. 
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Potreba novelizácie zákona vyplývajúca z aplika�nej praxe a 
zosúladenie s inými súvisiacimi právnymi normami.

MS SR6. Návrh zákona o disciplinárnom poriadku a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky v oblasti disciplinárnej právomoci Najvyššieho 
správneho súdu Slovenskej republiky.

MS SR7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 475/2005 Z. z. 
o výkone trestu od�atia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dop��ajú niektoré zákony

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky v oblasti humanizácie a zmier�ovania obmedzení 
osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte 
odporú�aní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií.

MS SR,GP SR8. Návrh zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/884 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení rámcové 
rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokia� ide o výmenu 
informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokia� 
ide o Európsky informa�ný systém registrov trestov 
(ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 
2009/316/SVV.

MŠVVaŠ SR9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zefektívnenie prijímacieho konania na stredné školy. 
Zosúladenie terminológie a systému hodnotenia základných 
škôl a stredných škôl. Zavedenie novej u�ebnicovej politiky 
vrátane otvorenia trhu s u�ebnicami.
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MŠVVaŠ SR10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Zosúladenie zákona s aktuálnymi potrebami aplika�nej praxe 
a úprava preukazovania bezúhonnosti pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov.

MŠVVaŠ SR11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona �. 209/2018 Z.z.

Úprava systému experimentálneho overovania nových 
odborov vzdelávania na základe potrieb trhu práce a 
zavedenie nového inštitútu nadpodnikového vzdelávania. 
Úprava zákona na základe požiadaviek aplika�nej praxe.

MV SR12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 180/2014 Z. z. 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dop��ajú niektoré zákony

Zmena zákona v súvislosti s konaním volieb do orgánov 
územnej samosprávy v jeden de� a úprava niektorých 
ustanovení na základe poznatkov vyplývajúcich z aplika�nej 
praxe.

MŽP SR13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu ur�itých 
plastových výrobkov na životné prostredie. Z dôvodu 
potreby odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z aplika�nej 
praxe najmä v oblasti pôsobenia organizácií zodpovednosti 
výrobcov.

MŽP SR14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 302/2019 Z. z. 
o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iniciatívny materiál – aplika�ná prax (zmeny budú súvisie� s 
prílohou �. 1, v ktorej sú uvedené ciele a �as�ou správne 
delikty).

MŽP SR15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 15/2005 Z. z. o 
ochrane druhov vo�ne žijúcich živo�íchov a vo�ne rastúcich 
rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Envirostratégia 2030 (bod 2.1) a potreby aplika�nej praxe 
(právne zakotvenie zákazu držby vybraných druhov 
živo�íchov v súvislosti so zabezpe�ením obmedzenia 
komer�nej �innosti s nimi �i vymáhaním plnenia záväzkov 
SR v oblasti CITES).
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MŽP SR16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona �. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových 
odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dop��ajú �alšie zákony

Prípravu navrhovanej novely si vyžiadala aplika�ná prax a 
skuto�nos�, že uložené opatrenia a povinnosti pre vlastníkov 
a prevádzkovate�ov verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií nie sú dostato�ne ú�inné, resp. vyžadujú si pre 
jednozna�nos� doplnenie, alebo spresnenie. Zárove� v rámci 
otvoreného konania s Európskou komisiou sa Slovenská 
republika zaviazala doplni� povinnosti pre vlastníkov 
verejných vodovodov a vlastníkov verejných kanalizácií v 
oblasti zabezpe�enia obnovy infraštruktúrneho majetku a 
spresnenia požiadaviek pre malé �istiarne odpadových vôd 
do 50 ekvivalentných obyvate�ov(domové). Novela je 
pripravená aj na základe odporú�aní uvedených v Závere�nej 
správe „Hospodárenie vodárenských spolo�ností“, 
vypracovanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 
republiky v roku 2019.
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ÚGKK SR17. Návrh zákona o Komore geodetov a kartografov Zosúladenie právnej úpravy v nadväznosti na úpravu pod�a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o 
uznávaní odborných kvalifikácií. Právna úprava má za cie� 
upravi� a spreh�adni� ustanovenia v súvislosti s možnos�ou 
pôsobenia tzv.hos�ujúcich geodetov a kartografov z 
�lenských štátov Európskej únie na území Slovenskej 
republiky vo vz�ahu k výkonu geodetických a 
kartografických �inností. Z tohto dôvodu je potrebné právnu 
úpravu doplni� o ustanovenia upravujúce spôsob uznávania 
odbornej kvalifikácie, registráciu hos�ujúcich 
autorizovaných geodetov a kartografov, kompenza�né 
opatrenia a spoluprácu s registra�nými orgánmi iných 
�lenských štátov Európskej únie a zárove� zadefinova� práva 
a povinnosti hos�ujúceho autorizovaného geodeta a 
kartografa.Právna úprava tiež potrebuje reagova� na 
celospolo�enskú požiadavku elektronizácie, a to 
elektronizáciou procesu spracovania a autorizovania 
výsledkov geodetických a kartografických �inností.
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MDV SR1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 56/2012 Z. z. o 
cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia 
(ES) �. 1071/2009, (ES) �. 1072/2009 a (EÚ) �. 1024/2012 s 
cie�om prispôsobi� ich vývoju v odvetví cestnej dopravy s 
cie�om prispôsobi� ich vývoju v odvetví cestnej dopravy.

MDV SR, 
MPSVR SR

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 462/2007 Z. z. 
o organizácii pracovného �asu v doprave a o zmene a doplnení 
zákona �. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 
zákona �. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona �. 309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické 
pravidlá vo vz�ahu k smernici 96/71/ES a smernici 
2014/67/EÚ pre vysielanie vodi�ov v odvetví cestnej 
dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokia� ide o 
požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie 
(EÚ) �. 1024/2012. Spolugestorom transpozície smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 je 
Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny Slovenskej 
republiky.

MK SR3. Návrh zákona o reforme umeleckých fondov Návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády 
SR: „Existujúci systém verejnoprávnych umeleckých fondov 
(zriadených pod�a zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky �. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení 
neskorších predpisov) v rezorte ministerstva kultúry, ako aj 
ich financovanie z prostriedkov umeleckých profesií, prejde 
procesom evaluácie a následne na základe dlhodobých 
potrieb kultúrnej obce vláda SR prehodnotí ich �alšie 
fungovanie v sú�asnej podobe, prípadne ich reorganizáciu.“.

MPRV SR4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky �. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov

Zníženie minimálnej hranice pokuty pod�a § 28 ods. 8 pri 
opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená a 
umožnenie predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej 
trvanlivosti.

MPRV SR5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 330/1991 Zb. o 
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spolo�enstvách v znení neskorších predpisov

Cie�om navrhovaného zákona je v nadväznosti na 
programové vyhlásenie vlády SR detailne rieši� 
problematiku pozemkových úprav.
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MPSVR SR6. Návrh zákona �. 447/2008 Z. z. o pe�ažných príspevkoch na 
kompenzáciu �ažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR a potreby 
praxe je potrebné zefektívni� systém kompenzácií �ažkého 
zdravotného postihnutia a zjednoti� posudkovú �innos� v 
oblasti kompenzácií �ažkého zdravotného postihnutia, v 
sociálnych službách a v štátnych sociálnych dávkach.

MPSVR SR7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Návrh zákona bude vychádza� z ústavných garancií 
vyplývajúcich z novelizovaného �l. 39 ústavného zákona �. 
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení 
ústavného zákona �. 422/2020 Z. z., záväzkov vlády SR v 
oblasti sociálneho poistenia vyplývajúcich z Programového 
vyhlásenia vlády SR na roky 2021-2024 a z potreby 
vysporiadania sa s niektorými problémami v oblasti 
sociálneho poistenia vyplývajúcimi z aplika�nej praxe.

MPSVR SR8. Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodi�och Úprava postavenie profesionálneho náhradného rodi�a ako 
domáckeho zamestnanca predovšetkým vo vz�ahu k 
otázkam pracovnoprávnych vz�ahov, odme�ovaniu a �alších 
okolností súvisiacich s výkonom tejto profesie.

MPSVR SR9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a 
predvídate�ných pracovných podmienkach v Európskej únii. 
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom rodi�ov a osôb s opatrovate�skými 
povinnos�ami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 
2010/18/EÚ.Úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia 
vlády SR, požiadavky sociálnych partnerov a požiadavky na 
zmeny z praxe.
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MPSVR SR10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona �. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpsiov

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády je potrebné 
zavies� adresnú formu financovania sociálnych služiieb, 
zvýši� ich dostupnos� a zrovnoprávni� ich poskytovate�ov, 
ako aj úpravu finan�ných príspevkov na poskytovanie 
sociálnej služby v zariadeniach krízovej interencie pod�a §71 
ods. 7 a § 78aa zákona �. 448/2008 Z.z.o sociálnych 
službách.

MS SR11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 7/2005 Z. z. o 
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky s cie�om zavies� v prospech podnikate�ov 
preventívne nástroje v�asného varovania hroziaceho úpadku 
a revízia insolven�ného konania tak, aby sa znížili náklady 
pre poctivých dlžníkov �i verite�ov a skrátil sa �as potrebný 
na uspokojenie poh�adávok.

MS SR12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 8/2005 Z. z. o 
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky v oblasti právnej regulácie právnických profesií, v 
tomto prípade správcov.

MŠVVaŠ SR13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 1/2014 Z. z. o 
organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoh�adnenie požiadaviek vyplývajúcich z Dohovoru Rady 
Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpe�nosti a 
usporiadate�ským službám na futbalových zápasoch a iných 
športových podujatiach (CETS 218), ktorý nahradil 
Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov po�as 
športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch 
(CETS 120). Zapracovanie odporú�aní expertnej skupiny 
Rady Európy - Stáleho výboru Rady Európy pre divácke 
násilie a UEFA.

MŠVVaŠ SR14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 440/2015 Z. z. 
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dop��a zákon �. 
310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Zvýšenie preh�adnosti a zrozumite�nosti právnej úpravy 
športu, zachovanie a upevnenie transparentnosti a úprava 
zmluvných vz�ahov aktérov v oblasti športu. Zlepšenie 
systému financovania športu a športovej infraštruktúry z 
verejných zdrojov.
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MV SR15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 73/1998 Z. z. o 
štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informa�nej služby, Zboru väzenskej a justi�nej stráže 
Slovenskej republiky a Železni�nej polície v znení neskorších 
predpisov

Naplnenie programového vyhlásenia vlády v oblasti štátnej 
služby príslušníkov Policajného zboru (zatraktívnenie ich 
služby cez nástroje odme�ovania, prehodnotenie sú�asnej 
právnej úpravy menovania prezidenta Policajného zboru, 
zavedenie nových požiadaviek na najvyššie riadiace 
funkcie).

MV SR16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 315/2001 Z. z. 
o Hasi�skom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Zatraktívnenie služby príslušníkov Hasi�ského a 
záchranného zboru a Horskej záchrannej služby a úprava 
jednotlivých inštitútov na základe poznatkov vyplývajúcich z 
aplika�nej praxe.

MV SR17. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 395/2019 Z. z. 
o ob�ianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona �. 73/2020 Z.z.

Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpe�enia 
preukazov totožnosti ob�anov Únie a dokladov o pobyte 
vydávaných ob�anom Únie a ich rodinným príslušníkom 
vykonávajúcim svoje právo na vo�ný pohyb.

MV SR18. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky �. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dop��ajú 
niektoré zákony

�Implementácia nariadení EÚ o využívaní Schengenske ho 
informa�ného systému. Prehodnotenie potreby zmien a 
doplnení niektorých ustanovení zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky �. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v 
znení neskorších predpisov ako aj súvisiacich právnych 
predpisov.

MV SR19. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 125/2015 Z. z. 
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zverenie zápisu do registra mestským �astiam v Bratislave a 
Košiciach a úprava niektorých ustanovení na základe 
poznatkov vyplývajúcich z aplika�nej praxe.
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MZ SR20. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 578/2004 Z.z. 
o poskytovate�och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Návrhom zákona sa zefektívni proces uznávania dokladov o 
špecializaácii a certifikátov, ktorí zdravotnícki pracovníci 
získali v �lenských krajinách EÚ v nadväznosti na 
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na 
obdobie rokov 2020 – 2024, vrátane riešenia problematiky 
týkajuýcej sa overovania ovládania štátneho jazyka na výkon 
zdravotníckeho povolania u cudzincov spolu so zosúladením 
prílohy �. 3 predmetného zákona so znením delegovaného 
rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení príloha V Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, týkajúcej sa 
dokladov o formálnej kvalifikácii a názvov špecializa�ných 
odborov.

MŽP SR21. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Programové vyhlásenie vlády a potreby aplika�nej praxe 
(potreba zabezpe�enia presadzovania záujmov ochrany 
prírody v rozhodovacom procese orgánov ochrany prírody).

MŽP SR22. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje prírodná rezervácia Pramene Vydrice

Envirostratégia 2030, formálne oznámenie EK ku konaniu �. 
2019/2141 (ozna�ovanie území európskeho významu).

MŽP SR23. Návrh zákona o poplatkoch za zne�is�ovanie ovzdušia Plnenie opatrenia z Národného programu znižovania emisií, 
vytvori� ú�inný ekonomický a motiva�ný nástroj na 
dosiahnutie lepšej ochrany ovzdušia pod�a princípu „ 
zne�is�ovate� platí.Prijatie opatrení na zlepšenie 
podnikate�ského prostredia.
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ŠÚ SR24. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 272/2015 Z. z. 
o registri právnických osôb, podnikate�ov a orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Tvorba a predloženie návrhu novely v rámci plánu 
legislatívnych úloh sú vecne odôvodnené nielen potrebou 
implementácie poznatkov získaných z šes�ro�nej aplika�nej 
praxe zákona (stanovenie minimálneho a rozsahu údajov pri 
zápise právnickej osoby, zavedenie sankcií, odstránenie 
nejasností) a zmenami osobitných predpisov, ktorým sa 
musia prispôsobi� najmä názvy údajov vedených v registri 
právnických osôb, ale aj aktuálne prebiehajúcimi prácami na 
tvorbe registra orgánov verejnej moci pre potreby 
zabezpe�enia služieb e-Governmentu v spolupráci s 
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky a s tým súvisiacou 
nutnos�ou úpravy zákona tak, aby obsahoval na ú�ely 
e-Governmentu definíciu orgánu verejnej moci a postup pri 
identifikácii/overovaní postavenia orgánu verejnej moci.

ÚNMS SR25. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 157/2018 Z. z. 
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona �. 198/2020 Z. z.,

Vlastná iniciatíva z dôvodu potreby úprav, ktoré priniesla 
aplika�ná prax a tiež záujem o zjednodušenie a liberalizáciu 
podnikate�ského prostredia, �o je v súlade s Programovým 
vyhlásením vlády Slovenskej republiky �as�ou Zvýšenie 
konkurencieschopnosti - Zlepšenie podnikate�ského 
prostredia - Zvýšenie životnej úrovne ob�anov, Politika 
lepšej regulácie.

ÚV SR26. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 524/2010 Z. z. 
o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov

Návrh novely zákona navrhujeme predloži� z dôvodu 
zjednodušenia poskytovania dotácii, zníženia 
administratívnej zá�aže pre prijímate�ov a poskytovate�a 
dotácií a zosúladenia zákona s aplika�nou praxou.

ÚV SR,MV 
SR,MS 

SR,MPSVR SR

27. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 54/2019 Z. z. o 
ochrane oznamovate�ov protispolo�enskej �innosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1937 z 23.októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré 
nahlasujú práva porušenia Únie.
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MF SR1. Návrh zákona o štátnom rozpo�te na rok 2022 Návrh zákona o štátnom rozpo�te na rok 2022 sa predkladá 
pod�a �lánku 58 Ústavy SR a pod�a § 6 zákona �. 523/2004 
Z. z. o rozpo�tových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

MH SR2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 657/2004 Z. z. 
o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11.decembra 2018 o 
podpore využívania energie z obnovite�ných zdrojov.

MH SR3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 309/2009 Z. z. 
o podpore obnovite�ných zdrojov energie a vysokoú�innej 
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o 
podpore využívania energie z obnovite�ných zdrojov.

MH SR4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 250/2012 Z. z. 
o regulácii v sie�ových odvetviach v znení neskorších predpisov

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o 
spolo�ných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o 
zmene smernice 2012/27/EÚ (prepracované znenie).

MH SR5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o 
spolo�ných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o 
zmene smernice 2012/27/EÚ (prepracované znenie).
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MK SR6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 189/2015 Z. z. 
o kultúrno-osvetovej �innosti

Novelizácia zákona 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej 
�innosti vo vz�ahu k právam a povinnostiam orgánov 
územnej samosprávy a organizáciám v jej zria�ovate�skej 
alebo zakladate�skej pôsobnosti; prehodnotenie �innosti 
Národného osvetového centra a jeho transformácia na 
modernú a etablovanú kultúrnu ustanovize� zodpovedajúcu 
aktuálnym potrebám aktérov, organizácií a širokej verejnosti 
v záujme posilnenia hodnotovo-vzdelanostnej a kultúrnej 
úrovne obyvate�stva a zabezpe�enie financovania 
celoštátneho systému postupových prehliadok a sú�aží 
záujmovej umeleckej �innosti a neprofesionálnej umeleckej 
tvorby, ktorých vyhlasovate�om sú kultúrno-osvetové 
zariadenia zria�ované Ministerstvom kultúry SR.

MPSVR SR7. Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte �l. 39 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky - záväzok 
podporova� dobrovo�né sporenie na dôchodok a Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1238 o 
celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) - 
zavedenie právnej úpravy pre sporiacu fázu a výplatnú fázu 
PEPP.

MPSVR SR8. Návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR a potreby 
praxe je potrebné vytvori� funk�ný systém doh�adu 
(inšpekcie) nad kvalitou poskytovania sociálnych služieb, 
ú�elnos�ou kompenzácií �ažkého zdravotného postihnutia a 
výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej 
kurately.

MS SR9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky v oblasti slobodného prístupu k informáciám 
posil�ovaním práva na informácie.

MS SR10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 514/2003 Z. z. 
o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a 
o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 
rokov 2020 - 2024.
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MZ SR11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 139/1998 Z. z. 
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v 
znení neskorších predpisov

Doplnenie nových omamných a psychotropných látok na 
základe rozhodnutia prijatého na zasadnutí Komisie pre 
omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu 
(UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime).

MŽP SR12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 414/2012 Z. z. 
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prispôsobene doterajšieho nastavenia systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii pre štvrté 
obchodovate�né obdobie (2021 - 2030).
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MDV SR1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovuje národná tabu�ka frekven�ného spektra

Naplnenie splnomoc�ovacieho ustanovenia pod�a § 30 ods. 
3 zákona �. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov. Národnú tabu�ku 
frekven�eného spektra ustanoví vláda Slovenskej republiky 
nariadením. Národná tabu�ka frekven�ného spektra sa 
vypracúva na základe Rádiokomunika�ného poriadku ITU s 
prihliadnutím na závery Svetovej radiokomunika�nej 
konferencie, smerníc, rozhodnutí a odporú�aní EÚ, 
rozhodnutí a odporú�aní Európskeho výboru pre 
elektronické komunikácie a príslušných rozhodnutí úradu pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o 
využívaní frekvencií.

MF SR2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 186/2009 Z. z. 
o finan�nom sprostredkovaní a finan�nom poradenstve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Úprava pravidiel distribúcie finan�ných služieb s cie�om 
skvalitnenia služieb, vyváženého postavenia 
zainteresovaných strán, zvýšenia zodpovednosti finan�ných 
sprostredkovate�ov, zlepšenia postavenia finan�ného 
spotrebite�a vo vz�ahu k finan�ným inštitúciám a finan�ným 
sprostredkovate�om pri distribúcii finan�ných produktov, a 
to najmä zlepšením informovanosti finan�ného spotrebite�a, 
posilnením inštitútu zodpovednosti za škodu, ako aj 
zvýšením zodpovednosti finan�ných inštitúcií. V rámci 
skvalitnenia poskytovaných služieb sa upraví aj objektívna 
zodpovednos� samostatných finan�ných agentov za 
podriadené siete, provízie a zárove� sa úprava zameria na 
riešenie problémov a potrieb aplika�nej praxe.
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MIRRI SR3. Návrh legislatívneho zámeru zákona o rozvoji Táto úloha je koncep�ne naviazaná na pripravovaný 
strategický dokument Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do 
roku 2030.Zákon o rozvoji nahradí v sú�asnosti platný zákon 
�. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 
neskorších predpisov a zákon �. 336/2015 Z. z. o podpore 
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cie�om je 
spreh�adni�, zmodernizova� a zefektívni� procesy 
manažmentu rozvoja na miestnej, regionálnej a celoštátnej 
úrovni.

MIRRI SR4. Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky

Cie�om predloženia návrhu je reagova� na vznik 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR, ako nástupcu Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a 
rozšírenie kompetencií pod�a zákona �. 134/2020 Z. z., 
ktorým sa mení a dop��a zákon �. 575/2001 Z. z. o 
organiza	cii �innosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dop��ajú niektoré zákony. Návrhom sa má precizova� 
doterajšia úprava zákona �. 111/2018 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu v znení neskorších 
predpisov a doplni� vecná stránka aktuálne platnej právnej 
úpravy.

MS SR5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dop��ajú niektoré zákony

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky v oblasti trestného práva procesného a trestného 
práva hmotného.

MS SR6. Návrh zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky reformou obchodného registra vrátane zavedenia 
externých registrátorov a transpozícia súvisiacich právnych 
aktov EÚ.
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MS SR7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 97/1963 Zb. o 
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dop��ajú niektoré 
zákony

Implementácia revidovaného nariadenia Rady (ES) �. 
2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a 
uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo 
veciach rodi�ovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) �. 1347/2000.

MS SR8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 160/2015 Z. z. 
Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky v oblasti vyhodnotenia ú�innosti rekodifikácie 
civilného sporového procesu.

MŠVVaŠ SR9. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a 
dop��a nariadenie vlády Slovenskej republiky �. 630/2008 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finan�ných 
prostriedkov zo štátneho rozpo�tu pre školy a školské zariadenia 
v znení neskorších predpisov

Novelizácia podrobností rozpisu finan�ných prostriedkov pre 
školy a školské zariadenia s oh�adom na legislatívne zmeny 
súvisiacich právnych predpisov v oblasti ich financovania.

MZ SR10. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dop��a nariadenie 
vlády Slovenskej republiky �. 296/2010 Z. z. o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
�alšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializa�ných odborov a sústave certifikovaných pracovných 
�inností v znení neskorších predpisov

Návrhom nariadenia sa upravia procesy v rámci �alšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a optimalizujú sa 
sústavy špecializa�ných odborov a certifikovaných 
pracovných �inností v jednotlivých zdravotníckych 
povolaniach v súlade s Programovým vyhlásením vlády 
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.

MŽP SR11. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje národný 
zoznam území európskeho významu

Formálne oznámenie EK ku konaniu �. 2019/2141 
(ozna�ovanie území európskeho významu) a odôvodnené 
stanovisko EK ku konaniu �. 2016/2091 (nedostato�nos� 
národného zoznamu území európskeho významu).
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MŽP SR12. Návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Potreba úpravy procesov v oblasti posudzovania vplyvov na 
životné prostredie vzh�adom na neprimerané za�aženie 
príslušných orgánov, spresnenie a zjednodušenie podmienok 
pre podnikate�ské prostredie, a to najmä povinností, ktoré sú 
nad rámec európskej právnej úpravy, �alej tiež doplnenie a 
úprava ustanovení súvisiacich s doterajšou aplika�nou 
praxou, zosúladenie pojmov so smernicami v oblasti 
posudzovania vplyvov na životné prostredie. Procesnými 
ustanoveniami sa návrh zákona zosúla�uje s právnymi 
predpismi, ktoré súvisia s návrhom zákona.

MŽP SR13. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a 
dop��a návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky �. 269/2010 
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky �. 
398/2012 Z. z.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
mení a dop��a návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky 
�. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády 
Slovenskej republiky �. 398/2012 Z. z. je viazaný na 
legislatívny proces návrhu novely zákona �. 442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona �. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových 
odvetviach v znení neskorších predpisov. V rámci 
otvoreného konania s Európskou komisiou sa Slovenská 
republika zaviazala doplni� upresnenia požiadaviek pre 
individuálne a iné primerané systémy pri nakladaní so 
splaškovými odpadovými vodami - pre malé �istiarne 
odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvate�ov(domové 
�OV).

PPV SR14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �.400/2015 Z.z. o 
tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Plnenie Programového vyhlásenia vlády SR v �asti 
Legislatívny proces na vládnej úrovni.
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MDV SR1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ú�elom návrhu zákona je v súlade s PVV motivácia 
vlastníkov rodinných domov pre zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov s cie�om dosahovania úspor energie, �o 
sú�asne zlepšuje kvalitu bývania. V nadväznosti na 
pripravovaný plán obnovy a prijaté reformné opatrenia je 
zámerom do návrhu zákona premietnu� ustanovenia pre 
zvýšenie podpory, zacielenie podpory a komplexnos� 
realizovanej obnovy.Po 31. 12. 2020 je povinnos�ou 
navrhova� iba budovy s takmer nulovou potrebou energie, 
preto bude návrh obsahova� modifikáciu podmienok pre 
poskytovanie príspevku na nové rodinné domy.

MDV SR2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných 
bytov v znení zákona �. 134/2013 Z. z.

Úprava podmienok pre poskytnutie dotácie na obstaranie 
náhradných nájomných bytov, najmä zoh�adnenie vyšších 
nákladov na obstaranie náhradných nájomných bytov oproti 
stavu v �ase prijatia zákona.

MF SR3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky �. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 
znení neskorších predpisov

Plnenie úlohy z uznesenia vlády SR �. 185/2019 bod C.17. k 
návrhu Opatrení na odstránenie bariér pre trvalo udržate�ný 
rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane 
dodávate�skej siete. Realizácia PVV SR na obdobie rokov 
2020 – 2024 v �asti Prorastový da�ový mix.

MF SR4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 486/2013 Z. z. 
o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

1. Plnenie úlohy z PVV súvisiacej s vytvorením prostredia 
bez dokladov v papierovej forme a znížením byrokracie v 
colných procesoch.2. Riešenie problémov a potrieb 
aplika�nej praxe.

MH SR5. Návrh zákona o všeobecnej bezpe�nosti výrobkov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

Návrh zákona sleduje spreh�adnenie a skvalitnenie 
legislatívy v oblasti ochrany spotrebite�a v nadväznosti na 
Programové vyhlásenie vlády SR. Má za cie� zmodernizova� 
legislatívu týkajúcu sa všeobecnej bezpe�nosti výrobkov a 
odstráni� duplicity a nejasnosti.
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MH SR6. Návrh zákona o hospodárskej mobilizácii Komplexná úprava zákona o hospodárskej mobilizácii vo 
väzbe na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 
2020-2024 – Obranná politika a ozbrojené sily a 
zapracovanie skúseností z obdobia riešenia šírenia 
koronavírusu COVID-19.

MH SR7. Návrh zákona, ktorým sa menia a dop��ajú niektoré zákony v 
súvislosti so zlepšovaním podnikate�ského prostredia

Ministerstvo hospodárstva SR vyzvalo verejnos�, aby 
využila možnos� na zasielanie podnetov na zlepšenie 
podnikate�ského prostredia, ktoré sú podkladom pre tvorbu 
Antibyrokratického balí�ka. Ú�elom návrhu zákona je zvýši� 
motiváciu k za�atiu a rozvoju podnikania v SR, poskytnú� 
konkuren�nú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a v 
kone�nom dôsledku zlepši� postavenie SR v 
medzinárodných rebrí�koch hodnotiacich stav 
podnikate�ského prostredia.
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MH SR,MS SR8. Návrh zákona o ochrane spotrebite�a a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Návrh zákona sleduje cie� spreh�adnenia a skvalitnenia 
legislatívy v oblasti ochrany spotrebite�a v nadväznosti na 
Programové vyhlásenie vlády SR. Návrhom zákona sa 
zabezpe�í transpozícia smernice Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o ur�itýchch aspektoch 
týkajúcich sa zmlúvv o dodávaní digitálneho obsahu a 
digitálnych služieb, smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/771 z 20. mája a 2019 o ur�itých aspektoch 
týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení 
nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje 
smernica 1999/44/ES, smernice Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia 
smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, 
pokia� ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov 
Únie v oblasti ochrany spotrebite�a, dôsledná implementácia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 
12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi 
zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na 
ochranu spotrebite�a a o zrušení nariadenia (ES) �. 
2006/2004 v platnom znení.
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MIRRI SR9. Návrh zákona o príspevkoch poskytovaných z fondov Európskej 
únie

Dôvod predloženia vnútroštátnej úpravy vyplýva z potreby 
premietnutia nových nariadení Európskej komisie vo vz�ahu 
k programovému obdobiu 2021-2027 do právneho poriadku 
SR. Predloženie návrhu je závislé od schválenia Nariadenia 
Euroýpskeho parlamentu a Rady, ktoryým sa stanovuju 
spolo�né ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde 
a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpo�tové 
pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fonde pre azyl a 
migraáciu, Fond pre vnútornú bezpe�nos� a Nástroj pre 
riadenie hranic a víza (COM(2018) 375 final) 
(2018/0196(COD)).

MIRRI SR10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
e-Governmente) v znení neskorších predpisov

V nadväznosti na záväzok vlády SR vykona� revíziu 
regula�ného za�aženia a vytvori� podmienky pre kvalitatívnu 
zmenu fungovania verejnej správy na princípoch 
digitalizácie, ktorý deklarovala v Programovom vyhlásení 
vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024 je cie�om návrhu 
zabezpe�i� nevyhnutné zmeny v oblasti elektronických 
schránok a elektronického doru�ovania, ako aj odstráni� 
implementa�né nedostatky v oblasti elektronických 
formulárov, zaru�enej konverzie, vládneho cloudu a riešenie 
problematiky autorizácie a autentifikácie.

MIRRI SR11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 95/2019 Z. z. o 
informa�ných technológiách vo verejnej správe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cie�om návrhu je v nadväznosti na Programové vyhlásenie 
vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 realizova� 
požiadavku centralizácie IT zdrojov a ich efektívne 
využívanie a prevádzku.
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MK SR12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 532/2010 Z. z. 
o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cie�om návrhu zákona je vytvori� priestor pre stabilizáciu 
plnenia zákonných úloh Rozhlasu a televízie Slovenska 
vrátane možností rozvoja infraštruktúry, výroby vlastných 
obsahov, zvyšovania kvality programov i prieniku do oblasti 
nových mediálnych služieb. Návrh zákona preto nanovo 
upraví verejné mediálne služby poskytované vo všeobecnom 
záujme prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska, ako 
aj spôsob a rozsah ich financovania.

MO SR13. Návrh zákona o Vojenskom spravodajstve V sú�asnosti platná právna úprava, ktorá bola prijatá pred 27 
rokmi, už v plnej miere nereflektuje požiadavky vyplývajúce 
z aplika�nej praxe, ktoré poukazujú na potrebu vytvorenia 
podmienok na efektívne, flexibilné a v�asné použitie síl a 
prostriedkov Vojenského spravodajstva pri spravodajskom 
zabezpe�ení obrany, obranyschopnosti a bezpe�nosti 
Slovenskej republiky.

MPRV SR14. Návrh zákona o po�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

Komplexné riešenie zachovania druhovej pestrosti a 
zdravých populácií vo�ne žijúcej zveri a jej prírodných 
biotopov, uznávanie, zmena a užívanie po�ovných revírov, 
po�ovnícke hospodárenie, ochrana po�ovníctva a zveri, 
vznik a zánik po�ovníckej organizácie, náhrada škody 
spôsobenej po�ovníctvom, zverou a na zveri, pôsobnos� 
orgánov štátnej správy po�ovníctva. Prijatie nového zákona 
je nevyhnutným predpokladom pre zníženie stavov raticovej 
zveri na takú úrove�, aby bola zabezpe�ená rovnováha v 
prírode. Zárove� je potrebné v zákone transparentne, 
komplexne a jednozna�ne upravi� jednotlivé postupy a 
procesy tak, aby bola odstránená nejednotnos� v ich 
aplikácii. Do nového zákona je potrebné premietnu� aj 
opatrenia vyplývajúce z Koncepcie rozvoja po�ovníctva v 
Slovenskej republike.
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MPRV SR15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 504/2003 Z. z. 
o nájme po�nohospodárskych pozemkov, po�nohospodárskeho 
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

Z dôvodu naplnenia úloh vyplývajúcich z Programového 
vyhlásenia vlády SR prepracuje doterajšiu právnu úpravu 
vlastníckych a užívacích vz�ahov k pôde v súlade s Ústavou 
Slovenskej republiky s cie�om posilni� postavenie 
vlastníkov pôdy vo�i jej užívate�om. 
alej nastaví 
mechanizmus, ktorý zabezpe�í zrýchlenie a zefektívnenie 
konaní o vy�le�ovaní pozemkov pre malých, mladých, 
rodinných a za�ínajúcich po�nohospodárov s cie�om u�ah�i� 
ich prístup k pôde. V súvislosti s vyššie uvedeným 
prehodnotí doterajší inštitút práva prednostného nájmu s 
výh�adom na jeho úplné zrušenie. Nastaví podmienky pre 
vytvorenie registra užívacích vz�ahov k pôde najmä s cie�om 
podmieni� vyplácanie podpôr preukázaním právneho titulu k 
pôde a zamedzi� dvojitým deklaráciám pri poskytovaní 
dotácií hospodáriacim subjektom.

MPSVR SR16. Návrh zákona, ktorým sa mení dop��a zákon �. 627/2005 Z. z. o 
príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o die�a v znení 
neskorších predpisov

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR je 
potrebné zvýši� záujem o náhradnú starostlivos� tak vä�ších 
súrodeneckých skupín, ako aj o zdravotne znevýhodnené deti 
zacielením zvýšenia opakovaných príspevkov náhradným 
rodi�om.

MPSVR SR17. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 124/2006 Z. z. 
o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Precizovania doterajšej právnej úpravy, jej zosúladenia s 
potrebami aplika�nej praxe, zapracovania systémových 
zmien a zníženie administratívnej zá�aže bez negatívneho 
vplyvu na sú�asnú úrove� BOZP.

MPSVR SR18. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 125/2006 Z. z. 
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona �. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrhy opatrení odstra�ujúcich administratívnu zá�až.

MPSVR SR19. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 82/2005 o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmiernenie systému postihovania nelegálneho 
zamestnávania a minimalizovanie postihov v prípade 
administratívneho pochybenia.
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MPSVR SR20. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zavedenie dobre nastavenej, výnosnejšej investi�nej politiky 
na základe rozhodnutí profesionálnych investorov a 
zavedenie opatrenia za ú�elom realizácie výnosov z rozsahu 
v sporiacej aj výplatnej fáze; zmena alokácie aktív a 
poplatkovej politiky s pomocou medzinárodných 
benchmarkov.Zavedenie automatického vstupu do druhého 
piliera pre poistencov do 35 rokov s možnos�ou participácie 
len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne. 
Zavedenie postupného programového výberu.

MPSVR SR21. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zavedení letného 
�asu v rokoch 2022 - 2026

Realizácia splnomoc�ovacieho ustanovenia zákona �. 
54/1946 Zb. o letnom �ase.

MS SR22. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa dop��a nariadenie vlády 
Slovenskej republiky �. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej 
odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a 
odsúdeným v znení neskorších predpisov

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,pod�a ktorého sa upravia sumy pracovných taríf príloh 
�. 3 a 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky �. 384/2006 
Z. z.Sumy pracovných taríf schva�uje vláda Slovenskej 
republiky každoro�ne k 1. januáru príslušného kalendárneho 
roka.

MS SR23. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 101/2010 Z. z. 
o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona �. 125/2016 Z. 
z.

Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 
rokov 2020 - 2024.

MS SR24. Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dop��a ústavný 
zákon �. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky v oblasti kontroly majetku verejných 
funkcionárov.
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MŠVVaŠ SR25. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a 
dop��a nariadenie vlády Slovenskej republiky �. 201/2019 Z. z. 
o priamej výchovno-vzdelávacej �innosti

Ustanovenie základného úväzku školského špeciálneho 
pedagóga, upravenie spôsobu ur�enia základného úväzku 
zástupcu riadite�a školy v experimentálnom overovaní alebo 
zástupcu školy, ktorá uskuto��uje výchovu a vzdelávanie v 
cudzom jazyku, spôsob ur�enia základného úväzku zástupcu 
riadite�a základnej umeleckej školy, upravenie úväzku 
vychovávate�a školského internátu, ktorý je sú�as�ou 
špeciálnej školy.

MŠVVaŠ SR26. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

Úprava vnútorného systému riadenia, posilnenie verejnej 
kontroly, posilnenie právomocí rektora a podpora integrácie 
vysokých škôl, sfunk�nenie systému funk�ných miest 
docentov a profesorov, oddelenie práva na habilita�né a 
inaugura�né konanie.

MV SR27. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 480/2002 Z. z. 
o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Systémová úprava prvotnej integrácie osôb s medzinárodnou 
ochranou a úprava niektorých ustanovení na základe 
poznatkov vyplývajúcich z aplika�nej praxe.

MV SR28. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 473/2005 Z. z. 
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpe�nosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej 
bezpe�nosti) v znení neskorších predpisov

Elektronizácia skúšky odbornej spôsobilosti a úprava 
niektorých ustanovení, ktorá vyplynula z aplika�nej praxe.

MV SR29. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 583/2008 Z. z. 
o prevencii kriminality a inej protispolo�enskej �innosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Úprava �innosti a postavenia OÚ v sídlach krajov, krajských 
komisií prevencie kriminality a krajských koordinátorov 
prevencie kriminality. Úprava poskytovania dotácií zo 
štátneho rozpo�tu pre oblas� prevencie kriminality. Úprava 
postavenia informa�ných kancelárii pre obete trestných �inov 
v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

MV SR30. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 406/2011 Z. z. 
o dobrovo�níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

Úprava financovania dobrovo�níctva a samotného inštitútu 
dobrovo�níctva v nadväznosti na iné právne predpisy na 
základe poznatkov vyplývajúcich z aplika�nej praxe.
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MZ SR31. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a 
dop��a nariadenie vlády Slovenskej republiky �. 640/2008 Z. z. 
o verejnej minimálnej sieti poskytovate�ov zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov

Návrhom nariadenia sa aktualizujú mechanizmy ur�ovania 
siete ambulancií všeobecných lekárov a všeobecných lekárov 
pre deti a dorast tak, aby sa zvýšila dostupnos� primárnej 
starostlivosti v súlade s Programovým vyhlásením vlády 
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.

MZ SR32. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 579/2004 Z.z. 
o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh zákona umožní prepravu osôb na transplantáciu 
orgánov prostredníctvom záchrannej zdravotnej služby 
Slovenskej republiky do zahrani�ia a upraví �alšie 
skuto�nosti, ktoré vyplynuli z realiza�nej praxe.

MZ SR33. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 576/2004 Z.z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

Návrhom zákona sa spres�ujú práva pacienta pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sú�as�ou ktorých je aj 
nap��anie duchovných potrieb pacienta po�as hospitalizácie.

MZ SR34. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 578/2004 Z.z. 
o poskytovate�och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Návrhom zákona sa zabezpe�í zvýšenie miezd 
zdravotníckych pracovníkov, najmä sestier a pôrodných 
asistentiek v súlade s Programovým vyhlásením vlády 
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.

MZ SR35. Návrh zákona o Agentúre na hodnotenie zdravotníckych 
technológií

Návrh zákona vyplýva z Programového vyhlásenia vlády 
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024. Cie�om 
zákona je vytvori� nezávislú agentúru na hodnotenie 
zdravotníckych technológií, ktorá sa bude zameriava� na 
oblas� kvality zdravotnej starostlivosti a bude vyhodnocova� 
prichádzajúce, ale aj už hradené technológie v štandarde 
EUnetHTA. Tým bude pripravova� podklady na 
rozhodovanie kategoriza�ných komisií, ale aj iných orgánov 
verejnej správy, ktoré majú rozhodovacie právomoci v 
oblasti zdravotníctva.
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MZ SR36. Návrh zákona o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti Návrh zákona vyplýva z Programového vyhlásenia vlády 
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024. Cie�om 
zákona je zlepši� prechod pacienta celým systémom od 
prevencie, cez kvalitu poskytovanej starostlivosti, až po 
dolie�ovanie, rehabilitáciu, dlhodobú starostlivos� a 
paliatívnu starostlivos�.

MZ SR37. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 363/2011 Z.z. 
o rozsahu úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmena systému posudzovania nákladovej efektívnosti liekov 
a zmena systému poradných orgánov konajúcich vo veciach 
kategorizácie s cie�om zabezpe�i� transparentnos� a 
efektivitu v rozhodovacích procesoch a zlepši� podmienky 
pre vstup preukázate�ne ú�inných inovatívnych liekov na náš 
trh.Zmeny systému osobitného spôsobu úhrady liekov (tzv. 
schva�ovanie výnimiek) s cie�om zadefinova� jasné, 
jednotné, �asovo limitované a transparentné kritéria na 
schválenie lie�by na výnimku.

MZ SR38. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 362/2011 Z. z. 
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmeny v zákone súvisiace s implementáciou nariadenia EP a 
Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 
98/79/ES a rozhodnutia Komisie �. 2010/227/EÚ (ú�innos� 
nariadenia 26.5.2022) Zmeny v zákone súvisiace s 
implementáciou nariadenia EP a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. 
decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 
2001/82/ES(1) (ú�innos� nariadenia 28.1.2022) Zmeny 
realizujúce kroky v súlade s Programovým vyhlásením 
vlády.Zmeny systému povo�ovania terapeutického použitia 
neregistrovaného lieku alebo v indikácii, ktorá nie je 
uvedená v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku v súlade 
s PVV, v ktorom sa vláda zaviazala „zadefinova� jasné, 
jednotné, �asovo limitované a transparentné kritéria na 
schválenie lie�by na výnimku.
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MZ SR39. Návrh zákona �. 581/2004 Z.z. o zdravotných pois�ovniach, 
doh�ade nad zdravotnou starostlivos�ou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Reforma Úradu pre doh�ad nad zdravotnou starostlivos�ou.

MZ SR40. Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
súvislosti s reformou siete poskytovate�ov zdravotnej 
starostlivosti v zdravotníctve

Definovanie novej optimálnej siete a mechanizmov jej 
pravidelného vyhodnocovania s cie�om posilnenie 
všeobecného lekárstva a optimalizácie siete nemocníc.

MŽP SR41. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park 
Muránska planina, jeho zóny, ochranné pásmo a prekrývajúce sa 
územia európskeho významu

Envirostratégia 2030, formálne oznámenie EK ku konaniu �. 
2019/2141 (ozna�ovanie území európskeho významu).

MŽP SR42. Návrh zákona o ochrane ovzdušia Uznesenie vlády SR �. 400 z 24. 6. 2020, Úloha: C. 16.

MŽP SR43. Návrh legislatívneho zámeru zákona o štátnych orgánoch v 
oblasti dozoru a kontroly životného prostredia

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky v oblasti týkajúcej sa zodpovednej ochrany 
životného prostredia. Cie�om legislatívnej úpravy je 
zavedenie dôsledných opatrení pre elimináciu 
poškodzovania zložiek životného prostredia a systémové 
zlepšenie výkonnosti rozhodovania a kontroly jednotlivých 
orgánov štátnej správy v oblasti životného prostredia.

MŽP SR44. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 3/2010 Z.z. o 
národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení 
zákona �. 362/2015 Z.z.

Dôvodom predloženia úlohy je implementácia 
vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2019/1372, ktorým 
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokia� ide o monitorovanie a podávanie správ, 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1010 o 
zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych 
predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) �. 166/2006 a 
(EÚ) �. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 
2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) �. 338/97 a (ES) �. 
2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS a skúsenosti.
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MŽP SR45. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 329/2018 Z. z. 
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona 
�. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
znení zákona �. 111/2019 Z. z.

Iniciatívny materiál – aplika�ná prax - zmena právnej úpravy 
má zabezpe�i� zjednodušenie celého systému, ktorého 
výsledkom bude, že oprávneným subjektom budú finan�né 
prostriedky vyplácaná na základe automatickej kontroly 
splnenia predpísaných požiadaviek. Kontrolu bude 
vykonáva� štát tak, aby sa minimalizovalo byrokratické 
za�aženie oprávnených subjektov.

MŽP SR46. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka

Envirostratégia 2030, formálne oznámenie EK ku konaniu �. 
2019/2141 (ozna�ovanie území európskeho významu).

MŽP SR47. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové

Envirostratégia 2030, formálne oznámenie EK ku konaniu �. 
2019/2141 (ozna�ovanie území európskeho významu).

MŽP SR48. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno

Envirostratégia 2030, formálne oznámenie EK ku konaniu �. 
2019/2141 (ozna�ovanie území európskeho významu).

MŽP SR49. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje chránený areál Devínska Kobyla

Envirostratégia 2030, formálne oznámenie EK ku konaniu �. 
2019/2141 (ozna�ovanie území európskeho významu).

MŽP SR50. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy

Envirostratégia 2030, formálne oznámenie EK ku konaniu �. 
2019/2141 (ozna�ovanie území európskeho významu).

MŽP SR51. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje chránený areál Laborec

Envirostratégia 2030, formálne oznámenie EK ku konaniu �. 
2019/2141 (ozna�ovanie území európskeho významu).

MŽP SR52. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje chránený areál Horný tok Chot�ianky

Envirostratégia 2030, formálne oznámenie EK ku konaniu �. 
2019/2141 (ozna�ovanie území európskeho významu).

MŽP SR53. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 587/2004 Z. z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

Potreba zefektívnenia procesov spracovania žiadosti o 
podporu.

MŽP SR54. Návrh zákona o krajinnom plánovaní Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do 
roku 2030, implementácia Európskeho dohovoru o krajine.

MŽP SR55. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje prírodná rezervácia Pralesy Slovenska

Envirostratégia 2030, podaná žaloba EK vo�i SR vo veci 
nedostato�nej ochrany biotopov hluchá�a hôrneho.
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NBÚ56. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 215/2004 Z. z. 
o ochrane utajovaných skuto�ností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cie�om návrhu je úprava ustanovení zákona spôsobujúcich 
interpreta�né a aplika�né problémy v praxi, ak aj niektorých 
systémových zmien pri vykonávaní bezpe�nostných 
previerok. V návrhu bude doplnený nový inštitút pri 
vykonávaní bezpe�nostných previerok - miestne zis�ovanie, 
ktorý umožní príslušníkom úradu iba v prípade vzniknutých 
pochybností získava� informácie o niektorých 
skuto�nostiach, alebo ak si informácie budú navzájom 
odporova�. Títo budú oprávnení požadova� od fyzických a 
právnických osôb poskytnutie sú�innosti a informácií 
potrebných k objasneniu skuto�ností dôležitých pre 
vykonávanie bezpe�nostnej previerky.

PPV SR57. Návrh zákona o lobingu Programové vyhlásenie vlády SR. Vláda SR prijme funk�ný 
zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej 
regulácie, povinného registra lobistov a kódexu. Vláda SR 
takisto zavedie osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, 
v ktorých veciach plánujú vykonáva� lobing, aj s 
informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za 
�innos� lobistu.
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ŠÚ SR58. Návrh zákona o oficiálnej štatistike 1. Prispôsobenie právnej úpravy požiadavkám informa�nej 
spolo�nosti, vývoju európskeho Štatistického systému a 
potrebám používate�ov Štatistiky; 2. Nevhodná systematika 
�lenenia doterajšieho zákona, nevyváženos� právnej úpravy 
presahujúca možnos� novelizácie; 3. Preh�benie 
debyrokratizácie procesov v oblasti štátnej štatistiky, ktoré sa 
týkajú plnenia spravodajskej povinnosti vo väzbe na 
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 
2024 v oblasti zlepšenia podnikate�ského prostredia; 4. 
Legislatívna podpora konsolidácie finan�ných štatistík, 
zvyšovania kvality finan�ných údajov v sektore verejnej 
správy a ich zverej�ovania vo väzbe na Programové 
vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 v oblasti 
zvýšenia efektivity vynakladania verejných prostriedkov; 5. 
Implementácia odporú�aní Eurostatu z 2. kola Peer review.

ÚGKK SR59. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky �. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute�ností a 
o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute�nostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Aplika�ná prax si vyžaduje dokon�i� celý proces 
elektronizácie overovania geometrických plánov. 
Kompletnou elektronizáciou celého procesu overovania 
geometrického plánu sa zabezpe�í jeho zjednodušenie a 
zrýchlenie, �o má priaznivý dopad tak na podnikate�ské 
prostredie ako aj na ob�ana, ktorý potrebuje v krátkom �ase 
rieši� konkrétne životné situácie. Prechod na elektronický 
geometrický plán umožní vybudova� centrálne úložisko 
overených geometrických plánov, �o vo ve�kej miere 
prispeje k transparentnosti a zvýšeniu kvality overovania 
geometrických plánov.Právna úprava tiež potrebuje 
zoh�adni� skuto�nosti týkajúce sa využívania elektronických 
služieb katastra nehnute�ností a pri tejto príležitosti upravi� 
podmienky využívania oznámenia o návrhu na 
vklad.Zárove� bude tiež potrebné posilni� ochranu dobrej 
viery v správnos� údajov katastra nehnute�ností.
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ÚNMS SR60. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 505/2009 Z. z. 
o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vlastná iniciatíva z dôvodu potreby úprav najmä v oblasti 
správneho konania a cenotvorby Slovenskej národnej 
akredita�nej služby vzh�adom na problémy, ktoré vyplynuli 
z aplika�nej praxe, a úprav týkajúcich sa postavenia 
Slovenskej akredita�nej rady.

ÚV SR61. Návrh zákona o európskej iniciatíve ob�anov a o zmene a 
doplnení zákona �. 85/1990 Zb. o peti�nom práve v znení 
neskorších predpisov

Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve 
ob�anov, (Ú. v. EÚ L 130/55, 17. 5.2019) vrátane �alších s 
ním súvisiacich legislatívnych materiálov a zabezpe�enie 
prijatia všetkých opatrení na zabezpe�enie ich uplat�ovania.

ÚV SR62. Návrh zákona, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 55/2017 Z. z. o 
štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Novelizácia zákona je potrebná v súvislosti s Centrálnym 
informa�ným systémom štátnej služby /IS/, ktorý bol 
zriadený zákonom o štátnej službe s ú�innos�ou od 1.6.2017. 
IS má pozostáva� z 5-tich registrov. Zákon o štátnej službe 
ustanovil postupné zria�ovanie jednotlivých registrov, 
pri�om s ú�innos�ou od 1.6.2017 boli zriadené pilotné prvé 
tri registre - register výberových konaní, register úspešných 
absolventov a register nadbyto�ných štátnych zamestnancov. 
Za ú�elom dobudovania týchto troch registrov a vytvorenia 
dostato�ného �asového priestoru na zabezpe�enie nastavenia 
zvyšných dvoch registrov ako aj súvisiacich podporných 
modulov, ich implementácie a plynulej prevádzky, bola 
posunutá ú�innos� zriadenia registra štátnozamestnaneckých 
miest a registra štátnych zamestnancov na 1. február 2022.
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