Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Návrh 
Správa o strednodobom vyhodnotení plnenia Národnej protidrogovej stratégie za obdobie 2009 – 2010 


Spôsob pripomienkového konania
 Bežný (počet dní: 10)
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
7  / 0 
Počet vyhodnotených pripomienok
7 


Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
7  / 0 
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
0  / 0 
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných
0  / 0 


Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)

Počet odstránených pripomienok

Počet neodstránených pripomienok


Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov
Č.
Subjekt
Pripomienky do termínu
Pripomienky po termíne
Nemali pripomienky
Vôbec nezaslali
1 .
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
 
 
 
x 
2 .
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
 
 
 
x 
3 .
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 
 
 
 
x 
4 .
Európske spotrebiteľské centrum 
 
 
 
x 
5 .
Odbor vládnej agendy Úradu vlády 
1 (1o,0z) 
 
 
 
6 .
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
7 .
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 
 
 
 
x 
8 .
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
9 .
Štátny dopravný úrad 
 
 
 
x 
10 .
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
11 .
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
1 (1o,0z) 
 
 
 
12 .
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
1 (1o,0z) 
 
 
 
13 .
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
14 .
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
15 .
Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
 
 
 
x 
16 .
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 
 
 
x 
17 .
Konferencia biskupov Slovenska 
 
 
 
x 
18 .
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
19 .
Odbor verejného obstarávania 
 
 
 
x 
20 .
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
4 (4o,0z) 
 
 
 
21 .
Odbor právnych služieb a odvolacích konaní 
 
 
 
x 
22 .
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
 
 
x 
 
23 .
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
24 .
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
 
 
x 
 
25 .
Zbor väzenskej a justičnej stráže 
 
 
x 
 

SPOLU
7 (7o,0z) 
0 (0o,0z) 
10 
11 


Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná

ČA – čiastočne akceptovaná


Subjekt
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia
OVA 
m. č. 668-6125/2011 OKPS 
I. Obal: 
Podnet, 1. r.: „z 01.“ nahradiť „z 1.“ 

II. Návrh uznesenia: 
A.1., 2. r.: za „2010“ doplniť bodkočiarku 
B.1., 4. r.: „do 31. 12. 2012“ nahradiť „do 31. decembra 2012“ 
B.2., 1. r.: „za účelom“ nahradiť „s cieľom“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch 
3. r.: „2005 -2012“ nahradiť „2005 – 2012“ 
C.2.: za „SR“ doplniť bodkočiarku 

III. Predkladacia správa: 
ods. 1, 6. r.: „do30.“ nahradiť „do 30.“ 

IV. Komuniké: 
– upraviť medzery v texte 
ods. 5, 4. r. „realizácii..“ nahradiť „realizácii.“ 

V. Doložka vplyvov: 
A.1., 3. r.: „2010“ nahradiť „ – 2010“ 
A.3., III., 5. r.: „medzi iným“ nahradiť „okrem iného“ 

VI. Prílohy: 
str. 1, 2. r.: „2000-2009“ nahradiť „2000 – 2009“ – podobne písať aj všetky ďalšie výrazy 
tohto typu 
pozn., 5. r.: „Trestného zákona“ nahradiť „trestného zákona“ – aj vo všetkých 
ďalších prípadoch a gramatických pádoch 
str. 5, 4. r.: „dochádzky t.j.“ nahradiť „dochádzky, t. j.“ 
str. 15, ods. 2, 2. r.: medzi slovami „drogami, vrátane“ vynechať čiarku 
ods. 3, 1. r.: medzi slová „drog ako“ vložiť čiarku 
2. r.: „pri výrobe ktorých“ nahradiť „pri ktorých výrobe“ 
5. r.: „iné –nelegálne“ nahradiť „iné – nelegálne“ 

VII. Materiál: 
str. 1, ods. 2, 1. r.: „zneužívania“ nahradiť „zneužívaním“ 
3. r.: „90-tych“ nahradiť „90.“ 
6. r.: „1997, kedy“ nahradiť „1997, keď“ 
8. r.: „t.j.“ nahradiť „t. j.“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch 
ods. 3, 10. r.: „INTERPOLe“ nahradiť „INTERPOL-e“ 
12. r.: medzi slovami „regionálne, ako“ vynechať čiarku 
„EÚ alebo“ nahradiť „EÚ, alebo“ 
medzi slovami „svetovo, ako“ vynechať čiarku 
ods. 4, 3. r.: „Výbor“ nahradiť „výbor“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch 
„konzultatívny“ nahradiť „konzultačný“ 
5. r.: „Generálny“ nahradiť „generálny“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch 
a gramatických pádoch, keď sa neuvádza celý názov 
„Výboru“ nahradiť „výboru“ 
str. 2, ods. 1, 1. r.: za „kde“ vložiť „je“ 
„úrovni je“ nahradiť „úrovni“ 
ods. 2, 3. r.: „2005-2008“ nahradiť „2005 – 2008“ – podobne písať všetky ďalšie 
výrazy tohto typu 
8. r.: „Rámcový“ nahradiť „rámcový“ 
9. r.: „Výboru, vymedzenie“ nahradiť „výboru vymedzenie“ 
11. r.: „Programového“ nahradiť „programového“ – aj vo všetkých ďalších 
prípadoch a gramatických pádoch, keď sa neuvádza celý názov 
str. 3, ods. 2, 3. zar., 1. r.: „proti“ nahradiť „proti-“ 
ods. 4, 6. r.: „30.9.2007“ nahradiť „30. 9. 2007“ – podobne písať aj všetky ďalšie 
dátumy 
9. r.: „koordinátori ako aj“ nahradiť „koordinátori, ako aj“ 
13. r.: „Obvodných“ nahradiť „obvodných“ 
15. r.: „Smernice“ nahradiť „smernice“ 
str. 4, ods. 1, 2. r.: za „nezmenil“ vložiť bodku 
ods. 4, 6. zar., 1. r.: „legalizáciu ako i“ nahradiť „legalizáciu, ako i“ 
pozn.5, 2. r.: „6%“ nahradiť „6 %“ – podobne písať všetky ďalšie výrazy tohto typu 
5. r.: za „sledovaniu“ vložiť bodku 
6. r.: „15-18“ nahradiť „15 – 18“ – podobne písať aj všetky ďalšie výrazy 
tohto typu 
str. 5, ods. 3, 12. r.: za „anorexiou,“ vynechať čiarku 
16. r.: medzi slovami „dôvodov, spolu“ vynechať čiarku 
21. r.: medzi slovami „drog, dominantnou“ vynechať čiarku 
ods. 4, 4. r.: „vstupujúcich do liečby“ nahradiť „nastupujúcich na liečbu“ – aj vo 
všetkých ďalších prípadoch 
str. 6, ods. 2, 1. r.: za „podstatné“ vložiť čiarku 
ods. 3, 1. r.: medzi slovami „priamych, s drogami“ vynechať čiarku 
2. r.: medzi slovami „súvisiacich, úmrtí“ vynechať čiarku 
str. 7, ods. 2, 14. r.: „90 – tych“ nahradiť „90.“ 
ods. 4, 3. zar., 2. r.: „drogy ako aj“ nahradiť „drogy, ako aj“ 
str. 8, ods. 1, 1. zar., 1. r.: „distribúcií“ nahradiť „distribúcii“ 
2. r.: „Z.z.“ nahradiť „Z. z.“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch 
ods. 3, 3. r.: „crazy – shopov“ nahradiť „crazy-shopov“ 
6. r.: „EÚ, vrátane“ nahradiť „EÚ vrátane“ 
11. r.: „novembra – decembra“ nahradiť „novembra-decembra“ 
ods. 4, 2. r.: „rokov t.j.“ nahradiť „rokov, t. j.“ 
str. 9, ods. 2, 3. r.: „Nariadenia“ nahradiť „nariadenia“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch 
a gramatických pádoch 
ods. 3, 10. r.: „Z.z..).“ nahradiť „Z. z.)“ 
17. r.: za „vyšších“ vložiť čiarku 
str. 10, ods. 3, 9. r.: „sociálno-patologických“ nahradiť „sociálnopatologických“ – aj vo 
všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch 
10. r.: „výchovno“ nahradiť „výchovno-“ 
14. r.: „liečebno-výchovných“ nahradiť „liečebnovýchovných“ 
str. 11, ods. 1, 8. r.: „Centrá“ nahradiť „centrá“ 
17. r.: „Jedná sa“ nahradiť „Ide“ 
ods. 2, 9. r.: „viac krát“ nahradiť „viackrát“ 
ods. 3, 2. r.: medzi slová „dôchodcov kam“ vložiť čiarku 
str. 12, ods. 1, 5. r.: medzi slová „chorí nepatria“ vložiť čiarku 
11. r.: „sociálno – ekonomického“ nahradiť „sociálno-ekonomického“ 
ods. 2, 2. r.: „hládený“ nahradiť „hlásený“ 
6. r.: „20-“ nahradiť „20 –“ 
7. r.: „24“ nahradiť „– 24“ 
ods. 3, 3. r.: medzi slovami „viac, alebo“ 
4. r.: „dogu najčastejšie“ nahradiť „drogu, najčastejšie“ 
ods. 4, 7. r.: medzi slová „neľudského či“ vložiť čiarku 
str. 14, ods. 1, 5. r.: „staristlivosť“ nahradiť „starostlivosť“ 
7. r.: medzi slová „projekty zamerané“ vložiť čiarku 
ods. 2, 1. r.: „Za účelom“ nahradiť „S cieľom“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch 
2. r.: „Operačného“ nahradiť „operačného“ 
3. r.: „o.i.“ nahradiť „o. i.“ 
ods. 5, 2. r.: medzi slová „klientov vyplývajúca“ vložiť čiarku 
ods. 6, 4. r.: medzi slová „zložiek zameraných“ vložiť čiarku 
str. 15, ods. 2, 5. zar.: „analýzu – údajov“ nahradiť „analýzu údajov“ 
„operatívno-pátracou“ nahradiť „operatívnopátracou“ 
pozn.35, 2. r.: „jednorázovej“ nahradiť „jednorazovej“ 
str. 16, ods. 2, 4. r.: „18“ nahradiť „18-“ 
10. r.: „§289“ nahradiť „§ 289“ – podobne písať aj všetky ďalšie výrazy 
tohto typu 
12. r.: „2008-1319“ nahradiť „2008 – 1319“ – aj vo všetkých ďalších 
výrazoch 
ods. 4, 3. r.: „dopady“ nahradiť „dosahy“ 
pozn.37: „pervitínu resp.“ nahradiť „pervitínu, resp.“ 
str. 17, ods. 2, 4. r.: „18“ nahradiť „18-“ 
ods. 3, 2. r.: medzi slová „nástroje zamerané“ vložiť čiarku 
18. r.: medzi slovami „konopy, vrátane“ vynechať čiarku 
ods. 4, 3. r.: „dopady“ nahradiť „dosahy“ 
pozn.37: „pervitínu resp.“ nahradiť „pervitínu, resp.“ 
str. 18, ods. 1, 3. r.: „Odbor“ nahradiť „odbor“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a 
gramatických pádoch 
5. r.: „o.i.“ nahradiť „o. i.“ 
ods. 2, 21./22. r.: „na činnosti ktorého“ nahradiť „na ktorého činnosti“ 
str. 19, ods. 1, 2. r.: „5-tich“ nahradiť „5“ 
ods. 2, 16. r.: „Dodatku“ nahradiť „dodatku“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a 
gramatických pádoch 
22. r.: „reorganizácii“ nahradiť „reorganizácie“ 
pozn.48, 1. r.: „€“ nahradiť „Eur“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch v takomto 
kontexte 
str. 20, ods. 1, 2. r.: „samé“ nahradiť „samy“ 
str. 21, ods. 4, 1. r.: „trhu na ktorom“ nahradiť „trhu, na ktorom“ 
ods. 5, 6. r.: „B.2..“ nahradiť „B.2.“ 
ods. 7, 1. r.: „v tak“ nahradiť „v takom“ 
str. 22, 1. r.. „situácie založený“ nahradiť „situácii, založený“. 




 
O 
A 
Text upravený  
MŠVVaŠ SR 
 
Bez pripomienok. 
O 
A 
 
MK SR 
Všeobecná pripomienka 
Odporúčame celý materiál upraviť po gramatickej a štylistickej stránke. 
Napríklad: 
- str. 1 ods. 2 prvá veta- slovo „zneužívania“ odporúčame nahradiť slovom „zneužívaním“. 
- str. 1 ods. 3 tretia veta – odporúčame zaviesť legislatívnu skratku „EÚ“ a následne ju dôsledne používať v celom texte; obdobne je potrebné riešiť aj zavedenie legislatívnej skratky „SR“ (Slovenská republika) a „ČŠ“ (členské štáty) v celom texte materiálu. 
- str. 1 ods. 4 prvá veta – odporúčame pri názve uznesenia vlády SR uvádzať jeho číslo a následne zo dňa, v ktorom bolo toto prijaté, a nie s lomítkom, za ktorým je uvedený len rok (pripomienka platí aj pre str. 2 ods. 1). 
- str. 1 ods. 4 prvá veta- odporúčame pri zavedení legislatívnej skratky doplniť úvodzovky (pripomienka platí aj pre str. 2 ods. 1), 
- str. 1 ods. 4 druhá veta – odporúčame opraviť tvrdenie, že „členmi výboru sa stali 14 ministri vlády SR“. Výbor tvorilo 12 ministrov, podpredseda vlády SR a generálny prokurátor SR. 
- str. 2 ods. 1 druhá veta – odporúčame dátum „k 30. aprílu“ nahradiť dátumom „k 31. marcu“ v súlade s predmetným uznesením vlády SR. 
- str. 3 ods. 3 prvá veta – odporúčame nahradiť slová „územnej štátnej správy“ slovami „územnej samosprávy“. 
- v celom texte materiálu odporúčame používať numericko-slovné vyjadrenie dátumov a jednotlivé počty do desať (vrátane) uvádzať slovne. 
- str. 4 ods. 1 tretia veta- odporúčame označenia vymenovaných rezortov uviesť do súladu so zákonom 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. 
- str. 4 ods. 2 piata odrážka- odporúčame slová „drogová politika“ nahradiť slovami „drogová problematika“. 
- str. 8 prvá odrážka– odporúčam uviesť celý názov predmetného zákona; rovnako aj v ods. 2 na tejto strane; aj na str. 9 ods. 1 a ods. 2. 
- str. 9 ods. 2 – pri spojení „Prezídium Policajného zboru“ je potrebné vypustiť spojenie „Slovenskej republiky“. 
- str. 16 ods. 1 – spojenie „nového trestného zákona“ odporúčam nahradiť slovami „zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; rovnako aj v ods. 3. 
 
O 
A 
Text upravený 
MV SR 
 
Na str. 18 v predposlednom odseku žiadame pripojiť nasledovnú vetu, ktorá znie: 
„Všetky tri pracoviská chémie a toxikológie KEÚ PZ aktívne participovali na medzinárodnom programe zameranom na zabezpečenie kvality vo forenzných laboratóriách organizovanom Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) vo Viedni formou účasti na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach.“. 

 
O 
A 
Text upravený 
MV SR 
 
Na str. 18 v predposlednom odseku siedmom riadku odporúčame nahradiť skratku „HWPD“ skratkou: „HDG“. 
Odôvodnenie: pre označenie Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy sa zvyčajne používa skratka HDG. 

 
O 
A 
Text upravený 
MV SR 
 
Na str. 18 v predposlednom odseku prvom riadku odporúčame slová „Na spravodajskej činnosti sa podieľala predovšetkým Stála misia SR pri OSN vo Viedni a Stále zastúpenie SR pri EÚ, ktorých hlavnou náplňou v danej oblasti bolo zabezpečenie plynulého toku informácií“ nahradiť slovami „Stála misia SR pri OSN vo Viedni (SM SR pri OSN) a Stále zastúpenie SR pri EÚ zabezpečovali v danej oblasti plynulý tok informácií“. 
Odôvodnenie: pojem „spravodajská činnosť“ sa viaže najmä k získavaniu informácií operatívneho charakteru bezpečnostnými zbormi; Stála misia SR pri OSN vo Viedni a Stále zastúpenie SR pri EÚ takúto činnosť s najväčšou pravdepodobnosťou nevykonávajú. 
 
O 
A 
Text upravený 
MV SR 
 
Na str. 8 v predposlednom odseku žiadame pripojiť nasledovné vety, ktoré znejú: 
„Prezídium PZ prostredníctvom Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ (ďalej len KEÚ PZ) sa významnou mierou podieľalo na aktivitách systému včasného varovania (EWS) za účelom získavania informácií o nových syntetických drogách. KEÚ PZ pravidelne poskytovalo informácie o záchytoch nových syntetických drog na území Slovenskej republiky Národnému monitorovaciemu centru pre drogy.“. 
 
O 
A 
Text upravený 



