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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                           FEBRUÁR 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a 

spolupráci pri správe daní v znení neskorších 

predpisov 

MF SR Transpozícia smernice Rady EÚ 2021/514 z 22. marca 

2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o 

administratívnej spolupráci v oblasti daní. 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                                 MAREC 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS  Dôvod predloženia 

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

MZ SR Transpozícia článkov smernice Rady 2013/59/Euratom z 5. 

decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné 

normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v 

dôsledku ionizujúceho žiarenia, ktoré Komisia 

identifikovala ako nedostatočne transponované. Slovenská 

republika prijala formálne oznámenie C(2020) 9676 final 

pod č. 2020/2296 zo dňa 30. 10. 2020, v ktorom Komisia 

vyzvala Slovenskú republiku, aby v požadovanom termíne 

doručila stanovisko k určeným vnútroštátnym 

transpozičným ustanoveniam k smernici Rady 

2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú 

základné bezpečnostné normy ochrany pred 

nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho 

žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 

2003/122/Euratom. 

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

MŽP SR Na dosiahnutie cieľa uvedeného v Pláne obnovy – 

Komponent 2 bude potrebné zapracovať do právnych 

predpisov SR tézy Protokolu EÚ o nakladaní so stavebným 

odpadom a odpadom z demolácií. Hlavným cieľom návrhu 

zákona je reforma nakladania so stavebným odpadom, 

ktorou sa má zvýšiť potenciál obehového hospodárstva v 

oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude 

viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku 

stavebného odpadu. Návrhom zákona sa  najmä zavádza 

povinná selektívna demolácia vrátane systému kontroly pred 

demoláciou a po demolácii. Pri stavbách ako aj pri 

demoláciách sa stanoví povinnosť zriadenia miesta na 

triedenie odpadov. 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                                      APRÍL 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS  Dôvod predloženia 

1. Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v súvislosti s rozvojom 

automatizovaných vozidiel 

MDV SR Realizácia Programového vyhlásenia vlády na roky 2021-

2024 vypracovaním koncepčného rámca pre rozvoj 

inteligentnej mobility a prípravou návrhu legislatívy na 

testovanie a prevádzku automatizovaných vozidiel. 

2. Návrh zákona o požiadavkách na prístupnosť 

výrobkov a služieb 

 

 

 

MPSVR SR Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb 

prostredníctvom nového zákona o požiadavkách na 

prístupnosť výrobkov a služieb, ktorého cieľom 

bude  prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť určitých výrobkov 

a služieb. 

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

MS SR Realizácia Programového vyhlásenie vlády na roky 2021-

2024 v tejto súvislosti s riešením problémov pri konaní vo 

veciach maloletých a výkone rozhodnutí vo veciach 

maloletých. 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                                     MÁJ 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS  Dôvod predloženia 

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 

pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov   

MF SR Úprava úloh Štátnej pokladnice v oblasti spracovávania 

údajov z účtovníctva subjektov verejnej správy 

a spracovávania finančnej štatistiky pre Ministerstvo 

financií SR. Dobudovanie technologického a funkčného 

prostredia Centrálneho konsolidačného systému pre zber 

finančných a účtovných výkazov subjektov verejnej 

správy.   

2. Návrh zákona o žalobách v zastúpení na 

ochranu kolektívnych záujmov 

spotrebiteľov 

MS SR,MH SR Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v 

zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov 

a o zrušení smernice 2009/22/ES. 

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

MS SR Návrh zákona bude v intenciách Programového vyhlásenie 

vlády na roky 2021-2024 a poznatkov aplikačnej praxe 

zameraný na riešenie problematiky majetkových priznaní 

sudcov, prevencii v oblasti duševného zdravia sudcov 

a hmotnoprávnej úpravy disciplinárnej zodpovednosti 

sudcov. 

4. Návrh zákona o postavení národnostných 

menšín 

ÚVSR,ÚSVNM Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky v časti Národnostné menšiny s cieľom upraviť 

postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať 

a precizovať ich práva garantované Ústavou SR. 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                                      JÚN 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS  Dôvod predloženia 

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a 

priadnych rastlín na trh v znení neskorších 

predpisov 

 

MPRV SR Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/971 z 16. júna 

2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 

66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES 

pokiaľ ide o používanie biochemických a molekulárnych 

techník (Ú. v. EÚ L 214/62-65, 17.6.2021). 

2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na uvádzanie osiva krmovín 

na trh v znení neskorších predpisov 

 

MPRV SR Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/971 z 16. júna 

2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 

66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES 

pokiaľ ide o používanie biochemických a molekulárnych 

techník (Ú. v. EÚ L 214/62-65, 17.6.2021). 

3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh 

v znení nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č.275/2016 Z. z. 

 

 

MPRV SR Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/971 z 16. júna 

2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 

66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES 

pokiaľ ide o používanie biochemických a molekulárnych 

techník (Ú. v. EÚ L 214/62-65, 17.6.2021). 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                                      JÚN 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS  Dôvod predloženia 

4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na 

trh v znení neskorších predpisov 

MPRV SR Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/971 z 16. júna 

2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 

66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES 

pokiaľ ide o používanie biochemických a molekulárnych 

techník (Ú. v. EÚ L 214/62-65, 17.6.2021). 

5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky,ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

58/2007  Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na 

trh v znení neskorších predpisov 

MPRV SR Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/971 z 16. júna 

2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 

66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES 

pokiaľ ide o používanie biochemických a molekulárnych 

techník (Ú. v. EÚ L 214/62-65, 17.6.2021). 

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

MPSVR SR Zosúladenie zákona s aktuálnymi potrebami aplikačnej 

praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov 

tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím a revízia poskytovania finančných 

príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. 

 

7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa ustanovuje výška 

sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie 

a výška peňažného príspevku na 

opatrovanie pre rok 2022 

MPSVR SR Každoročné zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej 

asistencie a zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie 

podľa aktuálne platnej minimálnej mzdy v roku 2022. 

8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa ustanovuje výška 

finančného príspevku na poskytovanie 

sociálnej služby v niektorých druhoch 

zariadení sociálnych služieb na rok 2023 

MPSVR SR V súlade s § 78b ods. 4 zákona 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 sa má docieliť 

ustanovenie výšky finančného príspevku na poskytovanie 

sociálnej služby v zariadeniach podmienených 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                                      JÚN 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS  Dôvod predloženia 

odkázanosťou podľa formy sociálnej služby a podľa stupňa 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, v 

zariadeniach krízovej intervencie na miesto v zariadení na 

mesiac a na miesto v zariadení na rozpočtový rok a podľa 

druhu zariadenia, nocľahárni na miesto v nocľahárni na 

mesiac a na miesto v nocľahárni na rozpočtový rok. V 

súlade s predmetnými ustanoveniami ustanoví výšku 

finančných príspevkov na príslušný kalendárny rok vláda 

Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej 

republiky. 

9. 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 a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

MS SR Realizácia Programového vyhlásenia vlády na roky 2021-

2024 v tejto súvislosti so zrýchlením a zefektívnením 

vedenia exekúcií na uspokojenie práv na nepeňažné 

plnenie, ako aj zefektívnenie právnej úpravy vynucovania 

iných povinností nevyhnutných pre ukončenie exekučných 

konaní. 

 

10. Návrh zákona o správe v školstve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

MŠVVŠ SR Systémová úprava správy v školstve vrátane vytvorenia 

nového typu právnickej osoby (školská právnická osoba), 

úpravy orgánov škôl, úpravy siete škôl a školských 

zariadení SR a centrálneho registra škôl, školských 

zariadení a elokovaných pracovísk. 

11. Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

MŠVVŠ SR Zavedenie systému uznávania a validácie výsledkov 

predošlého vzdelávania v súlade s odporúčaním Rady z 20. 

decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a 

informálneho učenia sa (2012/C 398/01). Vytvorenie 

priestoru pre intenzívnejšie zapojenie sa stredných 

odborných škôl, vysokých škôl a neziskových organizácií 

do systému celoživotného vzdelávania. 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                                      JÚN 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS  Dôvod predloženia 

12. Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky o metodike na výpočet podielu 

uznaného športu na rok 2023 

MŠVVŠ SR Materiál sa predkladá každoročne na základe § 68 ods. 4 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V 

nadväznosti na pandémiu ochorenia COVID-19 nebol 

materiál vypracovaný na rok 2021 a 2022, kedy boli 

podiely uznaných športov zohľadnené za rok 2020 (na 

základe § 106e ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z.). 

13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

MZ SR Potreba transpozície Smernice Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody 

určenej na ľudskú spotrebu. 

 

 

14. Návrh zákona, ktorým  sa mení a dopĺňa 

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

ÚVO Dňa 23. septembra 2019 vydala Európska komisia 

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. 

septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre 

na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného 

obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie 

(EÚ) 2015/1986. Predmetné vykonávacie nariadenie je 

záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 

členských štátoch, nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po 

jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a 

uplatňuje sa od 14. novembra 2022.  Vykonávacie 

nariadenie (EÚ) 2015/1986 sa zrušuje s účinnosťou od 25. 

októbra 2023.  

Od 25. októbra 2023 je preto v rámci celej EÚ povinná plná 

implementácia vykonávacieho nariadenia 2019/1780. Na 

základe vykonávacieho nariadenia 2019/1780 je Slovenská 

republika, ako členský štát, povinná do stanovených 

termínov zabezpečiť reálnu vnútroštátnu implementáciu 

štandardných formulárov používaných na uverejňovanie 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                                      JÚN 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS  Dôvod predloženia 

konkretizovaných oznámení v Úradnom vestníku Európskej 

únie. Problematika používania formulárov vo verejnom 

obstarávaní na uverejňovanie oznámení v Úradom vestníku 

EÚ je legislatívne upravená v zákone o verejnom 

obstarávaní a osobitnom vykonávacom predpise. 

Predmetom novelizácie budú legislatívne úpravy potrebné 

pre riadnu implementáciu nariadenia 2019/1780. 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                                       JÚL 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č.221/1999 Z. z., ktorým 

sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania 

Slovenskej republiky patriaci k národnostnej 

menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva 

v znení nariadenia vlády č. 534/2011 Z.z. 

ÚVSR,ÚSVNM Novelu nariadenia vlády predpokladá zákon č.184/199 Z. 

z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení 

neskorších predpisov podľa § 2 ods. 1 a 7c ods. 2. V súlade 

s týmito ustanoveniami sa bude novelizovať zoznam obcí 

nariadenia pričom nastane zmena kvóra pre vznik práva 

používať jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku 

v obciach, v ktorých obyvatelia národnostných menšiny 

tvoria najmenej 15 % z dovtedajších 20 %, a to na základe 

vyhlásenia výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 

v roku 2021. 
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                             AUGUST 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

MDV SR Potreba zmeny požiadaviek, kladených na registráciu 

autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky, na základe 

ktorých nie je možné v súčasnosti vykonávať vodičské 

kurzy v týchto autoškolách. 

 

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov 

MF SR Dokončenie odloženej transpozície smernice Rady EÚ 

2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá 

proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 

ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu - 

podkapitalizácia (čl. IV). 

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov 

MF SR Transpozícia smernice Európskeho parlamentu 

a Rady  (EÚ) č. 2021/...  z ..., ktorou sa mení smernica 

2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani 

z príjmov určitými podnikmi a pobočkami. 

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon  č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

MF SR Prehodnotenie pokút, aby ich výška bola proporcionálna 

s mierou previnenia, zavedenie systému „druhej šance“ - 

možnosti nápravy bez sankcie. 

 

 

 

 

 

 

5. Návrh zákona o používaní pokladnice e-

kasa klient 

 

MF SR Zákonom sa nahradí zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní 

elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe 
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P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov.  

Rekodifikáciou sa dosiahne sprehľadnenie zákona po 

skončení používania elektronických registračných pokladníc 

a následne zavedení on-line registračných pokladníc vo 

vzťahu k novým trendom v evidencii tržieb. 

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

MV SR Úprava niektorých ustanovení na základe odporúčaní 

vyplývajúcich zo záverov Schengenského hodnotenia SR v 

oblasti návratu a na základe poznatkov vyplývajúcich z 

aplikačnej praxe.  

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Slovenskej národnej rady č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov 

MV SR Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 

rokov 2020 až 2024, ako aj úlohy vyplývajúcej z 

Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády SR na VIII. 

volebné obdobie s cieľom zabezpečenia kvalitnejšieho 

výkonu kontroly verejného poriadku a užšej spolupráce 

s jednotlivými bezpečnostnými zložkami Policajného zboru. 

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

MZ SR Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky na roky 2020 až 2024, v zmysle ktorého vláda SR 

podnikne všetky potrebné kroky fungovaniu detenčného 

ústavu. Bez zavedenia možnosti poskytovania ústavnej 

zdravotnej starostlivosti detenčným ústavom nemožno 

úspešne naplniť účel jeho zriadenia a výkonu detencie ako 

takej. 

9. Návrh zákona o akreditácii orgánov 

posudzovania zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

ÚNMS SR Vlastná iniciatíva z dôvodu potreby vyriešenia všetkých 

potrebných otázok v oblasti akreditácie orgánov 

posudzovania zhody tak, aby sa zlepšila ich aplikovateľnosť 
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v praxi. 

 

 

 

 

PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                     SEPTEMBER 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

1. Návrh zákona o dopravných a prepravných 

prostriedkoch používaných na prepravu 

skaziteľných potravín a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

MDVSR, 

MPRV SR 

Zabezpečenie komplexného uplatňovania Dohody o 

medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o 

špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy 

(ATP) a to ustanovením podmienok prepravy skaziteľných 

potravín, požiadaviek na špeciálne dopravné a prepravné 

prostriedky a podmienok na poverovanie osôb na 

vykonávanie skúšok a certifikácie dopravných a 

prepravných prostriedkov.  

 

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

 

MF SR Vytvorenie legislatívneho rámca pre určenie poplatku za 

komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením – 

vyvolaná zmena v nadväznosti na zákon o odpadoch. 
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P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

 

 

 

 

3. Návrh zákona o profesionáloch v kultúre 

 

 

MK SR Návrh zákona nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády 

SR v otázke reprezentácie profesionálnych umelcov a 

umeleckých profesií, kedy v rámci možností rozpočtu 

verejnej správy bude vláda SR podporovať inštitúcie 

zastrešujúce profesionálne umenie v neštátnej i štátnej sfére 

tak, aby mali vhodné podmienky na tvorbu a jej 

prezentáciu, na umeleckú sebarealizáciu autorov, 

výkonných umelcov, tvorivé tímy, súbory, telesá. 

4. Návrh zákona o reforme umeleckých 

fondov 

MK SR Návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády 

SR: „Existujúci systém verejnoprávnych umeleckých 

fondov (zriadených podľa zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 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 ďalšie fungovanie v súčasnej podobe, 

prípadne ich reorganizáciu.“. 

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe 

profesionálnych vojakov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

MO SR Prijatie zmien smerujúcich k stabilizácii vojenského 

personálu a k zvyšovaniu jeho kvality, zmien v oblasti 

vzdelávania, kariérneho postupu a hodnotenia 

profesionálnych vojakov, vytvorenie inštitútu vojenského 

ombudsmana, zefektívnenie doplňovania vojenského 
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P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

personálu 

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v 

hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

MPSVR SR Záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti 

zamestnanosti, týkajúci sa reformy pomoci v hmotnej 

núdzi, tak aby bola nastavená motivačne a diferencovane. 

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a 

justičnej stráže v znení neskorších 

predpisov 

MS SR Podnet verejnej ochrankyne práv na zmenu právnej úpravy 

v súvislosti s možnosťou využívať nepriehľadné okuliare a 

chrániče sluchu (prostriedky na zamedzenie priestorovej 

orientácie alebo na utajenie fyzickej identity pri eskorte 

alebo predvádzaní obvinených a odsúdených), ak MS SR 

pristúpi k zmene právnej úpravy. 

 

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej 

záchrannej službe v znení neskorších 

predpisov 

MV SR Zmena zákona s cieľom zriadenia národného tiesňového 

čísla 153 a rozšírenia oprávnení horských záchranárov, ako 

aj na základe poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe. 

9. Návrh zákona o integrovanom záchrannom 

systéme 

MV SR Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 

rokov 2020 až 2024 a súčasne aj naplnenie cieľov 

Koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného 

záchranného systému. Vzhľadom na predpokladaný rozsah 

zmien sa navrhuje pripraviť nový zákon. 

 

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných 

látkach, psychotropných látkach 

a prípravkoch v znení neskorších 

MZ SR Doplnenie nových omamných a psychotropných látok na 

základe rozhodnutia prijatého na zasadnutí Komisie pre 

omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu 
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P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

predpisov (UNODC – United Nations office on Drugs and Crime). 

11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 

95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov znení 

neskorších predpisov 

MZ SR Návrhom zákona sa upraví poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti pre žiadateľov o azyl, prehodnotí sa definícia 

osôb vstupujúcich do systému verejného zdravotného 

poistenia; riešenie problémov aplikačnej praxe. 

12. Návrh zákona, ktorým a mení a dopĺňa 

zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

MZ SR Návrhom zákona sa upraví dohľad nad akýmkoľvek  

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej 

starostlivosti v zariadeniach  sociálnych služieb a 

zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. 

13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

MZ SR Cieľom návrhu zákona je novelizácia biomedicínskeho 

výskumu, zadefinovanie biobanky, resp. biobankovania, 

vydávanie povolenia na prevádzkovanie biobanky spolu s 

presným definovaním minimálnych požiadaviek na 

personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 

biobanky. 

 

14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní 

jazykov národnostných menšín 

ÚV SR, 

ÚSVNM 

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky v časti Národnostné menšiny s cieľom rozšíriť 

pôsobnosť zákona na vyššie územné celky. 

15. Návrh zákona o inováciách a o zmene ÚV SR Súčasť reformy efektívnejšieho riadenia a posilnenia 

financovania vedy, výskumu a inovácií, vyplývajúca zo 
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a doplnení niektorých zákonov záväzkov Plánu obnovy. Účelom návrhu zákona bude 

aktualizovať mechanizmy a finančné nástroje podpory vedy, 

výskumu, vývoja a inovácií zo štátneho rozpočtu 

a európskych zdrojov, ako aj ustanoviť reformu, pozíciu a 

fungovanie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie a jej 

exekutívnej zložky, Sekretariátu. 

 

 

 

 

 

 

PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                           OKTÓBER 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

1. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 

2023 

MF SR Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 sa predkladá 

podľa článku 58 Ústavy SR a podľa § 6 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v 

znení neskorších predpisov 

MV SR Realizácia úlohy vyplývajúcej z Rámcového plánu 

legislatívnych úloh vlády SR na VIII. volebné obdobie. 

Novelizácia zákona reagujúca na potreby vyplývajúce z 

aplikačnej praxe. 

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

MZ SR Návrhom zákona sa uskutoční aktualizácia regulácie 

jednotlivých inštitútov za účelom reflektovania potrieb 

súčasnosti vrátane rozšírenia lekárenskej starostlivosti o 

očkovanie. 

 

 

 

 

 

 

PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                      NOVEMBER 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 
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1. Návrh zákona o verejnej osobnej doprave MDV SR Programové vyhlásenie vlády SR 2020-2024, v ktorom bol 

prijatý záväzok, že vláda SR pripraví návrh zákona o 

verejnej osobnej doprave, ktorý vytvorí podmienky pre 

zjednotenie tarifných prepravných podmienok medzi 

železničnou, prímestskou autobusovou dopravou a 

mestskou hromadnou dopravou a stanoví pravidlá a 

štandardy tejto dopravy, zohľadňujúc spoločenskú pridanú 

hodnotu a finančnú udržateľnosť s cieľom umožnenia 

cestovania na jeden prepravný doklad všetkými 

prostriedkami verejnej osobnej dopravy vo verejnom 

záujme. Úloha prijať zákon o verejnej osobnej doprave 

vyplýva aj z prijatého Plánu obnovy a odolnosti (uzn. vlády 

SR č. 221/2021 zo dňa 28.04.2021) a jeho prijatie patrí 

medzi jeden z míľnikov reformy v rámci komponentu 3 – 

Udržateľná mobilita.  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa ustanovuje národná 

tabuľka frekvenčného spektra 

MDV SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splnomocňovacie ustanovenie podľa § 30 ods. 3 zákona č. 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov. 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 Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb o 

využívaní frekvencií. 
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P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej 

povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

MO SR Prijatie zmien smerujúcich k zlepšeniu stavu aktívnych 

záloh, zaradeniu mladších ročníkov občanov do aktívnych 

záloh, posilneniu aktívnych záloh vycvičenými 

profesionálnymi vojakmi po skončení služobného pomeru 

a udržiavaniu pripravenosti týchto občanov na plnenie úloh 

obrany štátu v prípade povolania na výkon mimoriadnej 

služby pravidelným cvičením, vytvorenie podmienok na 

zaraďovanie do aktívnych záloh profesionálnych vojakov po 

skončení aktívnej služby za predpokladu trvania brannej 

povinnosti. 

4. Návrh nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. , 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 

finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu pre školy a školské zariadenia 

v znení neskorších predpisov 

MŠVVŠSR Aktualizácia podrobností rozpisu finančných prostriedkov 

pre školy a školské zariadenia s ohľadom na zmeny 

súvisiacich právnych predpisov v tejto oblasti. 

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) v znení neskorších predpisov 

MŽP SR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2020/741 z 25. 

mája 2020 o minimálnych požiadavkách na opätovné 

využívanie vody – určenie kompetencií pre orgány štátnej 

správy a ďalšie subjekty pre uplatňovanie nariadenia. 

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových 

zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 

Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. 

o ochranných známkach v znení zákona č. 

577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov 

ÚPV SR Cieľom legislatívneho návrhu je umožnenie vykonania  

odbornej skúšky patentového zástupcu aj dištančnou on-line 

formou. Súčasná právna úprava predpokladá vykonanie 

skúšky len prezenčnou formou na ÚPV SR, čo sa počas 

pandemickej situácie a s ňou súvisiacich opatrení ukázalo 

ako problematické. Navrhovaná zmena právnej úpravy 

súčasne reflektuje aj technologický pokrok a bežné 

 štandardy vykonávania obdobných skúšok.  
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PLÁN  LEGISLATÍVNYCH   ÙLOH VLÀDY  SR NA ROK  2022                                                                                      DECEMBER 

P.č. Názov úlohy ÚOŠS Dôvod predloženia 

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

MDV SR Prijatie 4. železničného balíčka a potreba úpravy ustanovení 

týkajúcich sa verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o 

dopravných službách vo verejnom záujme, ktorá vyplynula 

z aplikačnej praxe. 

 

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 

nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

MH SR 

 

Návrh zákona sleduje odstránenie problémov aplikačnej 

praxe v oblasti ťažby nerastných surovín. 

3. Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v súvislosti                             

so zlepšovaním podnikateľského prostredia 

 

 

 

 

 

 

MH SR Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala prostredníctvom 

Plánu obnovy a odolnosti, ktorý schválila uznesením č. 

221/2021 k pravidelnému prijímaniu antibyrokratických 

balíkov v podobe 100 opatrení na zlepšenie 

podnikateľského prostredia prijatých na ročnej báze. 

Záväzok pravidelného znižovania regulačnej záťaže 

podnikateľov v právnych predpisoch Slovenskej republiky 

vyplýva zároveň aj z materiálu RIA 2020 – Stratégia lepšej 

regulácie. Z tohto dôvodu Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky vyzvalo verejnosť, aby využila 

možnosť na zasielanie podnetov na zlepšenie 

podnikateľského prostredia, ktoré sú podkladom pre tvorbu 

Antibyrokratického balíka. Účelom návrhu zákona je zvýšiť 

motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania v Slovenskej 

republike, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s 

okolitými krajinami a v konečnom dôsledku zlepšiť 
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 postavenie Slovenskej republiky  v medzinárodných 

rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia. 

4. Návrh legislatívneho zámeru zákona 

o elektronickej verejnej správe 

 

 

MIRRI SR Cieľom pripravovanej legislatívy je zrevidovať a 

zjednodušiť právnu úpravu v oblasti e-Governmentu 

v nadväznosti na skúsenosti z počiatočného obdobia 

aplikačnej praxe zákona č. 305/2013 Z. z. o e-

Governmente, s ohľadom na technologický vývoj a výhody 

elektronickej úradnej komunikácie.  Predmetom právnej 

úpravy má byť otvorenie elektronickej komunikácie 

smerom k subjektom súkromného práva a možnosti 

doručovania prostredníctvom elektronickej schránky aj 

medzi subjektmi súkromnoprávnych vzťahov, ďalej zmena 

v nastavenej filozofii povinného vytvárania elektronických 

formulárov pre každý úradný dokument a zmeny 

v zjednodušení možností autentifikácie a autorizácie. 

 

5. Návrh zákona o múzeách a galériách a 

o ochrane zbierkových predmetov 

 

 

 

 

 

MK SR Tvorba nového zákona reaguje na súčasné výzvy a trendy 

múzejníctva s odkazom na aktuálne medzinárodne uznávané 

štandardy ochrany zbierkových fondov. 

6. Návrh zákona o podpore odbytu 

a marketingu potravín 

MPRV SR Cieľom návrhu zákona je vytvorenie odbytového 

a marketingového fondu a komoditných fondov, ktorých 

účelom bude podpora odbytu, propagácie a distribúcie 

potravín za spoluúčasti výrobcov a spracovateľov potravín 

vrátane podpory z prostriedkov EÚ. 

7. Návrh zákona o koordinácii ochrany detí 

pred násilím 

MPSVR SR Inštitucionalizácia multidisciplinárnej a multirezortnej 

spolupráce pri ochrane detí pred násilím. 
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8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

MPSVR SR Realizácia záväzkov v oblasti sociálneho poistenia 

vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky na obdobie rokov 2021 – 2024.Novelizácia 

prílohy č. 4 ustanovujúca  percentuálnu mieru poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyplývajúca 

z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 109/2021 k 

Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb 

so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.  

Novelizácia zákona vyplývajúca z poznatkov aplikačnej 

praxe. 

9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

MPSVR SR Záväzky z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 

rokov 2021 – 2024 ( o.i. „.vláda SR sa bude zasadzovať za 

systémové opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately deťom, ktoré sa stali obeťami násilia; 

zjednoduší proces akreditácií a zefektívni činnosť 

akreditačnej komisie...“; „...poskytovanie odbornej pomoci 

multidisciplinárnym tímom pri riešení problémov 

rodín...“; „vláda SR bude podporovať rodinu, ktorá je 

základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou 

základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych 

a duchovných hodnôt;“). Návrh zákona bude reagovať na 

aplikačnú prax (skúseností a poznatky z výkonu opatrení), 

prehodnotené budú napr. predpoklady bezúhonnosti 

vykonávateľov opatrení, mechanizmus financovania výkonu 

opatrení osobitne akreditovanými subjektmi, možnosti 

zlepšenia podmienok a zefektívnenia výkonu odbornej 

pomoci najmä ambulantnou a/alebo terénnou formou deťom 

a ich rodinám, možnosti zlepšenia procesu 

osamostatňovania sa mladých dospelých, úprava akreditácií 

tak, aby zmeny smerovali k celkovému zjednodušeniu 
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procesov akreditácií.    

10. Návrh Občianskeho zákonníka 

 

MS SR Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky, v ktorom sa vláda zaviazala vypracovať nový 

Občiansky zákonník. 

11. Návrh zákona o obchodných spoločnostiach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

MS SR Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky, v ktorom sa vláda zaviazala vypracovať v 

nadväznosti na rekodifikáciu Občianskeho zákonníka zákon 

o obchodných spoločnostiach. 

 

12. 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 Úloha pravidelne vyplývajúca z hlavných úloh Zboru 

väzenskej a justičnej stráže; predpis je viazaný na 

schválenie návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, 

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na nasledujúci 

kalendárny rok, pričom na základe jej výšky sa stanoví 

koeficient nárastu minimálnej mzdy, podľa ktorého sa 

upravia sumy pracovných taríf príloh č. 3 a 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. 

13. 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 

MS SR Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky v oblasti poskytovania bezplatnej právnej pomoci. 
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14. 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 v znení neskorších 

predpisov 

MV SR 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava niektorých ustanovení zákona na základe potrieb 

vyplývajúcich z aplikačnej praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon      č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

MV SR Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 

rokov 2020 až 2024 v časti „Efektívna verejná správa“ 

s cieľom elektronizácie niektorých volebných procesov, 

úpravy preukazovania účasti voličov vo voľbách do NR SR 

za účelom získania zľavy vo výške 10% z poplatkov štátu 

a úpravy výkonu volebného práva. 

 

16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov 

MV SR Úprava vykonávania štátneho požiarneho dozoru 

v nadväznosti na prijatie zákona o územnom plánovaní 

a zákona o výstavbe. 

17. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov 

MV SR Realizácia úlohy vyplývajúcej z Rámcového plánu 

legislatívnych úloh vlády SR na VIII. volebné obdobie. 

Úprava niektorých ustanovení na základe poznatkov 

vyplývajúcich z aplikačnej praxe s cieľom najmä 

zjednodušiť niektoré procesné úkony vykonávané v oblasti 

objasňovania a prejednávania priestupkov a zapracovať 

základné zásady správneho trestania. 

18. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

MZ SR Návrhom zákona sa upravuje postavenie zdravotníckych 

pracovníkov v systéme zdravotnej starostlivosti v 

nadväznosti na potreby praxe, plnenie úloh stavovských 
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pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

organizácií v zdravotníctve vo vzťahu k zdravotníckym 

pracovníkom (napr. licencie). Návrh zákona je v súlade s 

Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na 

obdobie rok 2021 – 2024. 

19. Návrh zákona o psychologickej činnosti 

a psychoterapii 

MZ SR Prijatie návrhu zákona je súčasťou reformy, ku ktorej sa 

Slovenská republika zaviazala v komponente 12 Plánu 

obnovy a odolnosti a zároveň vyplýva z Programového 

vyhlásenia vlády na roky 2021-2024. Cieľom návrhu je 

zriadiť medzirezortnú komoru psychológov a zabezpečiť 

medzirezortnú reguláciu psychologickej činnosti 

a psychoterapie. 

20. Návrh zákona o zmene klímy a 

nízkouhlíkovej transformácii 
 

 

MŽP SR Vypracovanie a predloženie tohto zákona súvisí s 

Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na 

obdobie rokov 2021 – 2024, podľa ktorého na dosiahnutie 

uhlíkovej neutrality nákladovo efektívnym spôsobom vláda 

prijme zákon o zmene klímy. 

 

21. Návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z., ktorým sa 

ustanovuje výška sadzieb poplatkov za 

uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace 

s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za 

uloženie odpadov v znení neskorších 

predpisov 

MŽP SR 

 

 

 

 

Vyplýva v nadväznosti na novelu zákona č. 329/2018 Z. z. o 

poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení 

zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

 

22. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného 

MŽP SR V súlade s cieľmi  Plánu obnovy a odolnosti SR  – 

komponent 04 Dekarbonizácia priemyslu a v nadväznosti na 

aplikačnú prax je potrebné pripraviť novelu zákona č. 
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prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorá bude reflektovať potreby 

jednotlivých priemyselných sektorov. Skúsenosti z aplikácie 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z  24. 

novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná 

prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a 

aplikácie najlepších dostupných techník je potrebné 

premietnuť do procesu určovania podmienok 

prevádzkovania povoľovaných prevádzok. Na základe 

skúseností povoľovacieho orgánu (SIŽP) je potrebné 

zefektívniť povoľovací proces a zaviesť zautomatizovanie 

jednotlivých postupov pri povoľovacom procese. 

23. Návrh zákona o štátnych hmotných 

rezervách 

SŠHR SR Primárnym cieľom návrhu zákona je zapracovanie zmien 

reagujúcich na nové požiadavky aplikačnej praxe, ktoré 

vznikli hlavne v súvislosti s bojom proti pandémii 

spôsobenej koronavírusom COVID-19. Pri príprave návrhu 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.372/2012 Z. z. o 

štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č.25/2007 

Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie 

vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov, na základe plánu 

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace 

september až december 2020, sa dodatočne ukázala potreba 

vykonať viaceré ďalšie zmeny. Správa štátnych hmotných 

rezerv Slovenskej republiky preto dospela k záveru, že bude 

vhodnejšie navrhované zmeny vykonať komplexne 

prostredníctvom nového zákona o štátnych hmotných 

rezervách. 
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24. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej 

normalizácii v znení neskorších predpisov 

ÚNMS SR Vlastná iniciatíva z dôvodu potreby úprav, ktoré priniesla 

aplikačná prax. 

 

 

 

 


