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Návrh 

 

Plán činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov 

a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie  

na rok 2016 

 

 

 
 

jún 2016  

 

 

1. Návrh Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho 

starnutia na roky 2014 – 2020 

(podnet – uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 688 zo 4. decembra 2013) 

 Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

2. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní 

vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

(podnet – Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016) 

Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

3. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  

v znení neskorších predpisov 

(podnet – Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016) 

Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

4. Informácia o navrhovaných legislatívnych zmenách v zákone č. 362/2011 Z. z.  

o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov   

(podnet – Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016) 

Dôvod predloženia: Predmetom zmeny zákona budú opatrenia, ktorých cieľom  

je predchádzanie a zabránenie nedostatku humánnych liekov potrebných pre kvalitné 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike v kontexte formálneho 

oznámenia Európskej komisie k problematike vývozu liekov a odstránenie aplikačných 

problémov súvisiacich s preberaním právnych predpisov EÚ do národnej legislatívy. 

Predkladá: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
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október 2016 

 

1. Správa o vývoji kriminality páchanej na senioroch  

 (podnet – uznesenie rady vlády č. 44 z 23. novembra 2015,  každoročne) 

 Predkladá: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

2. Informácia o stave plnenia opatrení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  

(podnet - Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016, uznesenie 

rady vlády č. 45 z 23. novembra 2015) 

Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky;     

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; 

 

3. Návrh Stratégie vytvorenia systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti 

pre odkázané osoby 

(podnet – Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2016, uznesenie rady 

vlády č. 46 z 23. novembra 2015) 

Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; 

 

4. Informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.  

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona c. 95/2002 Z. z.  

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

     (podnet – Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016) 

 Dôvod predloženia: Riešenie problémov aplikačnej praxe. 

Predkladá: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

5. Informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z.  

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(podnet – Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016) 

 Dôvod predloženia: Dôvodom je zvýšenie výšky príspevku na opatrovanie osôb 

 s ťažkým zdravotným postihnutím a precizovanie právnej úpravy v záujme riešenia 

 aktuálnych aplikačných problémov. 

Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

6. Informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z.  

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

v znení neskorších predpisov 

(podnet – Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016, uznesenie 

rady vlády č. 34 z 13. októbra 2014) 

Dôvod predloženia: Dôvodom je úprava sociálnych služieb na podporu rodiny  

s nezaopatrenými deťmi do 3 rokov veku v rámci zosúlaďovania ich rodinného života 

a pracovného života a precizovanie právnej úpravy v záujme riešenia aktuálnych 

aplikačných problémov. 

Predkladá:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 


