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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 405 
z 5. septembra 2018 

 

k Súhrnnej správe o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky 

Slovenskej republiky za rok 2017 

 
Číslo materiálu: 16135/2018 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Vláda 

A. berie na vedomie 

A.1. Súhrnnú správu o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky 

Slovenskej republiky za rok 2017; 

B. zrušuje 

B.1. úlohu v bode B.4. uznesenia vlády SR č. 45 z 29. januára 2014 – predkladať 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny správu o plnení cieľov a opatrení 

vyplývajúcich z Integračnej politiky Slovenskej republiky za príslušný 

kalendárny rok pre ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, 

ministerku vnútra, ministra dopravy a výstavby, ministra hospodárstva, 

ministerku školstva, vedy, výskumu a športu, ministerku zdravotníctva, 

ministerku kultúry, ministra spravodlivosti, predsedu Štatistického úradu SR, 

predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  

B.2. úlohu v bode B.5. uznesenia vlády SR č. 45 z 29. januára 2014 – predkladať 

na rokovanie vlády súhrnnú správu o stave plnenia cieľov a opatrení 

Integračnej politiky Slovenskej republiky pre ministra práce, sociálnych vecí 

a rodiny. 

Na vedomie: podpredseda vlády a minister financií 

ministerka vnútra 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

minister spravodlivosti 

ministerka školstva, vedy, výskum a športu 

ministerka zdravotníctva 

minister hospodárstva 

ministerka kultúry 
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minister dopravy a výstavby 

predsedovia samosprávnych krajov 

predseda Združenia miest a obcí Slovenska 

prezident Únie miest Slovenska 

predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
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