
1 

 

Informácia o príprave zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

Na základe novely kompetenčného zákona vykonanou zákonom č. 171/2016 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

s účinnosťou k 1. decembru 2016 prejde kompetencia poskytovania dotácií v oblasti ľudských 

práv z pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) do pôsobnosti Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“). 

Za účelom efektívneho fungovania mechanizmu poskytovania dotácií v tejto oblasti na 

základe § 8a ods. 1 tretia veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripravuje ministerstvo spravodlivosti návrh 

zákona a na to nadväzujúcej vyhlášky, ktorými bude táto oblasť upravená.  

Na základe právnej úpravy obsiahnutej v § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. tvorbe právnych 

predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ministerstvo spravodlivosti zverejnilo dňa 12. mája 2016 predbežnú informáciu 

k návrhu tohto zákona (PI/2016/17). Verejnosť sa do prípravy procesu v zmysle zverejnenej 

predbežnej informácie mohla zapojiť prostredníctvom zaslania svojich pripomienok alebo 

námetov v elektronickej podobe. Pripomienky, resp. návrhy ministerstvu spravodlivosti 

predložila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a pracovná skupina Rady 

vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Niektoré z predložených 

návrhov sú už súčasťou znenia pripravovaného zákona o poskytovaní dotácií.  

Vzhľadom k tomu, že ide o oblasť, ktorá sa preberá z pôsobnosti ministerstva zahraničných 

vecí, uvádzame najväčšie zmeny, ktoré sa oproti zákonu č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov pripravujú. Ide predovšetkým o zrušenie anonymizácie žiadateľov 

v procese vyhodnocovania predložených žiadostí (t.j. vypustenie podmienky vyhodnocovania 

žiadostí o poskytnutie dotácie bez identifikácie žiadateľa), zaradenie miezd, platov, 

služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov žiadateľa 

medzi oprávnené výdavky, a úpravu členstva v komisii. Členstvo bude prístupné aj pre 

žiadateľov, resp. osoby, ktoré sa považujú vo vzťahu ku žiadateľovi za zaujaté – z rokovania 

o vlastnej žiadosti, resp. tej, voči ktorej je zaujatý, je tento člen vylúčený. pri všetkých 

oprávnených subjektoch sa doplnila požiadavka, aby išlo o slovenské subjekty, t.j.  so sídlom, 

miestom podnikania alebo trvalým pobytom na území  Slovenskej republiky. 

Dňa 13. júna 2016 sa na ministerstve spravodlivosti konal okrúhly stôl k prerokovaniu návrhu 

predmetného zákona s verejnosťou. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo približne 15 zástupcov 

verejnosti. Zástupca ministerstva spravodlivosti, riaditeľ odboru ľudských práv Mgr. Filčík, 
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na rokovaní oboznámil prítomnú verejnosť so zmenami, ktoré ministerstvo spravodlivosti 

plánuje zapracovať do návrhu zákona. V priebehu rokovania, verejnosť vyzdvihla záujem 

ministerstva spravodlivosti zefektívniť proces poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv, 

a to najmä odstránenie anonymizácie žiadateľov, rozšírenie možnosti členstva v hodnotiacej 

komisii, ako aj možnosť použiť časť dotácie na úhradu miezd a platov zamestnancov 

žiadateľa. 

Ministerstvo spravodlivosti predpokladá, že návrh zákona aj so súvisiacou vyhláškou by 

mohol byť do medzirezortného pripomienkového konania predložený do konca júna 2016. 


