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Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS

Návrh na vytvorenie Fondu na podporu aktivít detí a
mládeže a podporu systematickej mimoškolskej práce s nimi
+ zdôvodnenie / dôvodová správa
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2019

júl 2019

P0890
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2019

august - september 2019

P0890
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2019

august - september 2019

P0890

súbor návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia
VS vrátane aktualizovanej Stratégie dlhodobej starostlivosti
odkázaných
Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k
zapracovania metodiky, určenej pre postup predkladateľov
legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na
legislatívnom procese – 3 alternatívy
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1

2019

november - december

P0890

Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR

OPIS - detailmý rozklad
výstupov

poznámka:

Návrh nie je predmetom Opisu projektu, ale vzišiel z
realizácie pilotného projektu na základe dynamických
riešení na projekte, ktoré reagujú na aktuálne výzvy a
problémy v sektore / oblasti (podpora práce s
mládežou). Autorstvo je na strane Rady mládeže
Slovenska ako spolupracujúcej organizácii na
pilotnom projekte, ktorej experti s MVSR/ÚSV ROS
spolupracuijú na základe DoVP/DoPČ. Návrh
vychádza z analytickej činnosti a ponúka návrh a
riešenie pre implementáciu Koncepcie, zriadením
Fondu mládeže. Návrh bol vytvorený na základe
transparentného a verejného participatívneho
procesu, do ktorého boli tak stakeholderi v rámci
sektora ako aj priamo mladí ľudia z rôznorodého
prostredia. Návrh zákona Fonde na podporu aktivít
detí a mládeže bol zo strany MŠVVaŠ odmietnutý na
ďalšie riešenie v legislatívnom procese,
nepredpokladáme jeho predloženie do
schvaľovacieho procesu v súčasnosti, avšak takáto
politika bola vytvorená a je prístupná pre iné vedenie
MŠVVaŠ, ktoré si môže prípadne osvojiť alebo o nej v
budúcnosti diskutovať.

PODA 1 - PP2

PP2 - výsledok
pilotného
projektu

str.72-73

str.109 dopísané

PODA 1

PP2 - výsledok
pilotného projektu /
na strane partnera
MŠVV SR

str.72

str.109

PODA 1

PP1 - na strane
partnera MZ SR

PODA 2

2.2/ právny rámec a
legislatíva

PODA 2

2.2/ právny rámec a
legislatíva

(Návrh) - ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore
práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z.
o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 440/2015 Z. z.
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OPIS - priradenie k
aktivitám

PRIRADENIE

