
 

 

 
Návrh 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 403 

z 8. júla 2015 

  

k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu 

 

Číslo materiálu:  24915/2015 

Predkladateľ:  predseda vlády 

 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu; 

B. ukladá 

predsedovi vlády 

 

B.1. prerokovať s predstaviteľmi Iniciatívy za „vládu zákona“ -  Rule of Law 

Initiative stav plnenia Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako 

právneho štátu,  

 
              do 31. decembra 2015 a každoročne 

 

predsedovi vlády  

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  

ministrovi hospodárstva  

 

         B.2.    prijať účinné opatrenia na doriešenie otvorených otázok realizácie Stratégie 

inteligentnej špecializácie s cieľom posilnenia transparentnosti systému 

čerpania prostriedkov na vedu, výskum a inovácie, 
 

bezodkladne 

 

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra  

podpredsedovi vlády a ministrovi financií  

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí  

podpredsedovi vlády pre investície  

ministrovi hospodárstva  

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  



ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

ministrovi obrany  

ministrovi spravodlivosti  

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny  

ministrovi životného prostredia  

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi kultúry  

ministrovi zdravotníctva  

predsedom, riaditeľom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

          

B.3. splniť úlohy vyplývajúce z Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky 

ako právneho štátu, 

 

podľa termínov uvedených v Akčnom pláne na posilnenie Slovenskej republiky 

ako  právneho štátu 

 

B.4.   vykonať vnútornú analýzu s cieľom  identifikovať konkrétne subjekty, 

organizačné útvary a procesy, pri ktorých existuje určitý stupeň rizika 

korupcie, vyhodnotiť riziká výskytu korupčného správania a navrhnúť 

konkrétne opatrenia na obmedzenie alebo elimináciu rizík, vrátane termínov na 

plnenie opatrení a mechanizmy kontroly ich účinnosti,       

 

           do 31. októbra 2015 

 

B.5.   posilniť verejnú kontrolu dodržiavania postupov súvisiacich s prerozdeľovaním 

a čerpaním prostriedkov z fondov Európskej únie; za tým účelom 

implementovať antikorupčné nástroje sprístupnením  otvorených  dokumentov 

a dát prostredníctvom webovej aplikácie pre štrukturálne fondy Európskej 

únie; v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky z 11. februára 2015  č. 

59 v rozsahu dostupných informácií zverejniť dáta o využívaní fondov 

Európskej únie, 

                   do 31. decembra 2015 

 

B.6.   prijať opatrenia s cieľom posilniť odbornosť, kontinuitu a odstránenie vplyvu 

politického cyklu na výkon štátnej správy a tým aj eliminovať možnosti 

korupcie a osobného prospechu, 

 

         do 31. decembra 2015 

 

B.7.  zabezpečovať  prístup verejnosti k výsledkom z inšpekčných a kontrolných 

činností a informovať ju o vydaných rozhodnutiach, 

  

           do 31. októbra 2015 

 

B.8.   vyhodnotiť znaky subjektívneho konania pri ukladaní sankcií v okruhu svojej 

pôsobnosti a prijať opatrenia na eliminovanie subjektívnych postupov, 

 

         do 31. decembra 2015 

 



B.9.   vyhodnotiť plnenie úloh uvedených v časti II. Korupcia ako negatívny 

a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“ -  spoločné úlohy vyplývajúce 

z návrhu Akčného plánu, 

 

         do 31. októbra 2015 a polročne 

 

podpredsedovi vlády pre investície  

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

vedúcemu úradu vlády  

          

         B.10.   uskutočniť analýzu rozsahu administratívnej záťaže prijímateľov z fondov 

Európskej únie a navrhnúť vláde opatrenia na jej zníženie, 

 

         do 31. októbra 2015 

 

ministrovi spravodlivosti  

 

         B.11.   zabezpečiť v rámci rozhodcovského konania implementáciu štandardov 

osvedčených v Európskej únii; 

 

         do 31. decembra 2015 

     

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra  

ministrovi spravodlivosti  

vedúcemu úradu vlády  

          

         B.12.   vyhodnotiť opatrenia Akčného  plánu  na posilnenie Slovenskej  republiky ako 

právneho štátu v častiach I. až III., a to v súčinnosti s predstaviteľmi Iniciatívy 

za „vládu zákona“ -  Rule of Law Initiative, 

 

         do 31. októbra 2015 a polročne 

        

ministrovi spravodlivosti  

vedúcemu úradu vlády  

          

         B.13.   prerokovať s predstaviteľmi Iniciatívy za „vládu zákona“ -  Rule of Law 

Initiative vecný rozsah a spôsob uplatňovania právnej úpravy trestnej 

zodpovednosti právnických osôb; 

 

         do 31. júla 2015 

     

C. odporúča 

generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky 

 

C.1.     splniť úlohy vyplývajúce z Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky 

ako právneho štátu. 

             



podľa termínov uvedených v Akčnom pláne na posilnenie Slovenskej republiky 

ako  právneho štátu 

Vykonajú: predseda vlády  

                       podpredseda vlády a minister vnútra  

podpredseda vlády a minister financií  

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí  

podpredseda vlády pre investície 

minister hospodárstva  

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

minister obrany  

minister spravodlivosti  

minister práce, sociálnych vecí a rodiny  

minister životného prostredia  

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

minister kultúry  

minister zdravotníctva  

predsedovia, riaditelia a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

Na vedomie: predseda Národnej rady Slovenskej republiky  

generálny prokurátor Slovenskej republiky 

                        predstavitelia Iniciatívy za „vládu zákona“ -  Rule of Law Initiative 

                       


