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Opis Národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík  
 
Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík  
Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu. 
Zastrešuje dvanásť pilotných projektov, ktoré testujú rôzne participačné scenáre a nástroje 
zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, 
mikroregionálna, lokálna). Zameranie verejných politík predstavuje témy ako sociálna inklúzia, 
otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie 
verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie. 
Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k predkladaniu 
projektov ÚSV ROS, realizovanej v Novembri 2015. Na základe dvanástich memoránd o 
spolupráci medzi ÚSV ROS, konkrétnym subjektom verejnej správy (VS) a vybranou 
mimovládnou organizáciou, ktorá vznik projektu iniciovala, vznikne dvanásť verejných politík, 
pripravených na zavedenie do praxe. Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre 
analytickú činnosť, ktorá predstavuje druhú časť projektu.  
 
Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných 
politík do praxe  
Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík 
do praxe predstavuje teoretickú časť projektu, ktorá je zameraná na analytickú, metodickú, 
legislatívnu činnosť. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti bude priebežne 
budovaná verejne elektronicky dostupná znalostná databáza. Výsledkom bude Analýza stavu 
a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, zvyšujúce účasť verejnosti v 
procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík.  
Budovanie kapacít v prostredí VS predstavuje samostatný blok činností. Jeho cieľom je identifikovať 

príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych a participatívnych metód v praxi verejnej správy. Bude 

navrhnutý profil absolventa, architektúra a sylaby špecializovaného vzdelávacieho programu, ako aj 

metodiky pre nový vzdelávací program s názvom "Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej 

správy”. Súčasťou je pilotné testovanie programu vzdelávania na 3 skupinách účastníkov z prostredia 

VS (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest a obcí, miestna územná 

samospráva).  

  



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných 

politík  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy 

participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva 

a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, 

testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej 

správy:  

- úroveň miestnej územnej samosprávy, 

- úroveň regionálnej územnej samosprávy, 

- mikroregionálna úroveň 

- národná úroveň (štátna správa).  

Pilotný projekt: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou 

Cieľom projektu bolo vytvoriť politiku, ktorá by zabezpečila implementáciu Koncepcie rozvoja 

práce s mládežou 2015 – 2021 prostredníctvom vytvorenia legislatívneho zámeru zákona 

o podpore práce s mládežou = Akčný plán ku Koncepcii rozvoja práce s mládežou 2015 – 2021, 

obsahujúci (1) konkrétne riešenia problémov pomenovaných v Koncepcii a (2) konkrétne 

návrhy na reformu súčasného financovania práce s mládežou (hlavne "Programov pre mládež" 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)). Išlo o spracovanie verejnej 

politiky na úrovni právnej úpravy- zákona, ktorý bude obsahovať návrhy riešení problémov 

týkajúcich sa rozvoja práce s mládežou. Opis problémov, ale aj želaný stav navrhuje Koncepcia 

rozvoja práce s mládežou 2015-2021, vypracovaný návrh zákona by mal navrhnúť proces 

implementácie, ako aj identifikovať zdroje financovania navrhnutých riešení. Bez návrhov 

riešení založených na analýze potrieb mladých ľudí nie je možné želaný stav dosiahnuť.  

Projekt sa realizoval v spolupráci s radou mládeže Slovenska, ale výsledkom procesu bol vznik 

dvoch legislatívnych návrhov. Návrh Zákona, , 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. je z dielne 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa po predbežnej pripomienke 

dostal  
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(návrh) 
Zákon 

z ... 2019, 
 

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 zákon 
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 440/2015 Z. z. 
         
 

Čl. I 
 
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 zákona č. 375/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a 
dopĺňa takto: 
 

1. V § 1 sa za slová „podporu práce s mládežou,“ vkladajú slová „neformálne vzdelávanie 
v oblasti práce s mládežou,“. 
 

2. V § 2 písm. c) sa číslo „15“ nahrádza číslom „14“ a vypúšťajú sa slová „mládežníckeho 
vedúceho alebo“. 

 
3. V § 2 písm. d) sa za slová „bezúhonná a“ vkladajú slová „pod vedením pracovníka 

s mládežou“. 
 

4. V § 2 písm. e) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:  
„1. podporuje mladých ľudí v ich osobnom rozvoji a rozvoji ich kompetencií,“. 
 
Doterajší prvý bod až štvrtý bod sa označujú ako druhý bod až piaty bod. 
 

5. V § 2 písm. e) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „je samostatne zárobkovo 
činnou osobou v oblasti práce s mládežou alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť 
v oblasti práce s mládežou,2a)“. 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie: 
„2a) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č.../2019 Z. z.“. 

 
6. V § 2 písmeno f) znie: 

„f) práca s mládežou je najmä činnosť sociálneho charakteru, vzdelávacieho charakteru alebo  
charakteru spoluúčasti mládeže vykonávaná s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí, s cieľom 
zabezpečiť ich osobný rozvoj, profesionálny rozvoj a sociálny rozvoj prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania,“. 
 

7. V § 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až j), ktoré znejú: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/406/


„g) koordinátor práce s mládežou je osoba, ktorá plánuje, usmerňuje a koordinuje prácu 
s mládežou, 
h) metodik práce s mládežou je osoba, ktorá metodicky riadi prácu pracovníkov s mládežou, 
koordinátorov práce s mládežou a lektorov v oblasti práce s mládežou, usmerňuje a pripravuje  
vzdelávacie aktivity, zisťuje potreby pracovníkov s mládežou v oblasti práce s mládežou, 
analyzuje a vyhodnocuje postupy pre výkon práce pracovníka s mládežou a podieľa sa na ich 
tvorbe a poskytuje konzultácie a podporu pri zvyšovaní kvality práce s mládežou,  
i) lektor v oblasti práce s mládežou je osoba, ktorá prostredníctvom vzdelávacích aktivít rozvíja 
kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších 
osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou, 
j) neformálna skupina mládežníkov je skupina ľudí vo veku od 14 do 30 rokov, ktorá pozostáva 
z najmenej štyroch osôb, z ktorých jedna má najmenej 18 rokov a zodpovedá za vedenie tejto 
skupiny,“. 

 
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená k) až n). 

 
8. V § 2 písmeno k) znie: 

„k) neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých 
vedúcich, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, metodikov práce s mládežou 
a koordinátorov práce s mládežou s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností, 
kompetencií a zručností potrebných pre prácu s mládežou,“. 
 

9. V § 2 sa vypúšťa písmeno n). 
 

10. V § 2a štvrtej vete sa vypúšťa slovo „špecializovanej“. 
 

11. § 4 vrátane nadpisu znie: 
„§ 4 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež najmä 
 
a) vypracúva strategické dokumenty a koncepčné dokumenty štátnej politiky v oblasti práce s 
mládežou, 
b) utvára právne podmienky, organizačné podmienky, výskumné podmienky a finančné 
podmienky na rozvoj práce s mládežou, 
c) podporuje organizovanie významných podujatí mládeže, 
d) koordinuje činnosti ústredných orgánov štátnej správy,  miestnych orgánov štátnej správy, 
obcí a samosprávnych krajov a iných fyzických osôb a právnických osôb v oblasti práce s 
mládežou, 
e) kontroluje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov 
poskytnutých zo štátneho rozpočtu na prácu s mládežou, 
f) rozhoduje o akreditácii vzdelávacieho programu v oblasti práce s mládežou (ďalej len 
„vzdelávací program“), 
g) analyzuje a vyhodnocuje potreby mládeže, 
h) podporuje činnosť fyzických osôb a právnických osôb v oblasti rozvoja práce s mládežou.“. 



 
12. V § 5 úvodnej vete sa slová „rozpracúva koncepciu rozvoja práce s mládežou“ 

nahrádzajú slovami „vypracúva a uskutočňuje koncepciu rozvoja práce s mládežou, 
vyhodnocuje jej plnenie“. 
 

13. V § 5 písmená c) a d) znejú: 
„c) podporuje činnosť najmä zdravotne znevýhodnenej mládeže, sociálne znevýhodnenej 
mládeže a geograficky znevýhodnenej mládeže, 
 d) ustanovuje koordinátora práce s mládežou a metodika práce s mládežou,“. 
 

14. V § 5 písmeno j) znie: 
„j) zabezpečuje aktivity v oblasti práce s mládežou prostredníctvom schém poskytovania 
finančných prostriedkov z rozpočtu vyššieho územného celku,“. 
 

15. § 6 vrátane nadpisu znie: 
„§ 6 

Obec  
(1) Obec na úseku starostlivosti o mládež 
a) zabezpečuje, aby oblasť práce s mládežou bola predmetom strategických rozvojových 
dokumentov obce,  
b) finančne, materiálno-technicky a personálne podporuje uskutočňovanie práce s mládežou 
na svojom území, 
c) podporuje činnosť najmä zdravotne znevýhodnenej mládeže, sociálne znevýhodnenej 
mládeže a geograficky znevýhodnenej mládeže, 
d) utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou, 
e) spolupracuje s právnickými osobami a fyzickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2, 
f) podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej činnosti, 
g) podporuje spoluúčasť mládeže. 
 
(2) Obec, ktorá bola vyhlásená za mesto, na úseku starostlivosti o mládež okrem pôsobností 
podľa odseku 1 aj vypracúva, uskutočňuje, aktualizuje koncepciu rozvoja práce s mládežou 
a vyhodnocuje jej plnenie a ustanovuje koordinátora práce s mládežou.“. 
 

16. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 6a 
Mládežnícky parlament 

 
(1) Obec  môže zriadiť mládežnícky parlament ako poradný orgán obecného zastupiteľstva a 
starostu. Zloženie mládežníckeho parlamentu, spôsob ustanovenia mládežníckeho 
parlamentu a  úlohy mládežníckeho parlamentu určí obec všeobecne záväzným nariadením.  
 
(2) Mládežnícky parlament najmä 
a) prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, návrhy iných dokumentov a 
opatrení prerokúvaných obecným zastupiteľstvom, ktoré sa týkajú mládeže v obci, 
b) prerokúva s obecným zastupiteľstvom a starostom návrhy týkajúce sa zlepšenia práce s 
mládežou v obci, 



c) spolupracuje s mládežníckymi parlamentmi v iných obciach. 
 
(3) Zástupcovia mládežníckeho parlamentu sú na základe pravidiel určených v rokovacom 
poriadku obecného zastupiteľstva prizývaní na zasadnutia obecného zastupiteľstva.“. 
 

17. V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „špecializovaných činností“. 
 

18. V § 7 ods. 2 sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.  
 

19. V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zástupcu vzdelávacieho zariadenia ani iného“. 
 

20. V § 7 odsek 4 znie: 
„(4) Akreditačná komisia 
a) posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v §15 ods. 2 a na základe 
splnenia podmienok odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho 
programu alebo nevydať potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu (ďalej len 
„akreditácia“), 
b) hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality podľa § 8a.“. 
 

21.  § 7 sa dopĺňa odsekom 6 ktorý znie: 
„(6) Akreditačná komisia svoje zistenia zverejňuje na webovom sídle určenom 
ministerstvom.“. 
 

22. V § 8 odseky 1 až 4 znejú: 
„(1) Akreditácia je štátne overenie spôsobilosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby v oblasti 
práce s mládežou  uskutočňovať činnosti v oblasti práce s mládežou.  
 
(2) Za kvalitu práce s mládežou alebo kvalitu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s 
mládežou pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu zodpovedá fyzická osoba určená 
žiadateľom (ďalej len „odborný garant“).  
 
(3) Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii je predloženie dokladu o odbornej 
spôsobilosti odborného garanta a lektorov podľa § 10 a predloženie vzdelávacieho programu. 
 
(4) Žiadosť o akreditáciu obsahuje najmä 
a) identifikačné údaje o žiadateľovi v rozsahu názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, 
alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu a  
b) charakteristiku činnosti žiadateľa.“. 
 

23. V § 8 ods. 6 sa slová „Vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré“ nahrádzajú slovami                 
„Žiadateľovi, ktorý“. 
 

24. V § 8 ods. 7 sa slová „dobu, akú požaduje vzdelávacie zariadenie“ nahrádzajú slovami 
„čas požadovaný“. 

 
25. V § 8 ods. 10 sa slová „vzdelávacie zariadenie“ nahrádzajú slovom „žiadateľ“. 

 



26. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 8a 
Moderné centrum mládeže 

 
(1) Subjekt uvedený v § 15 ods. 2 písm. c) až e), g) a h) sa môže na základe výzvy vyhlásenej 
ministerstvom  podrobiť hodnoteniu akreditačnej komisie na účely udelenia značky kvality s 
názvom „Moderné centrum mládeže“. 
 
(2) Minister udelí značku kvality „Moderné centrum mládeže“ žiadateľovi, ktorý splní 
podmienky vymedzené vo výzve podľa odseku 1.  
 
(3) Hodnotenie a udelenie značky kvality sa uskutočňujú podľa kritérií  a metodiky vydaných 
ministerstvom.  
 
(4) Výsledkom  hodnotenia je udelenie značky kvality „Moderné centrum mládeže“. O udelení 
značky kvality ministerstvo vydá osvedčenie; osvedčenie sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí 
platnosti osvedčenia môže príslušný subjekt opätovne podať žiadosť o udelenie značky kvality 
„Moderné centrum mládeže“.“.  
 

27. V § 9 ods. 1 sa slová „Akreditované vzdelávacie zariadenie v oblasti práce s mládežou“ 
nahrádzajú slovami „Akreditovaný subjekt“ a vypúšťa sa slovo „špecializovaných“. 
 

28. V § 9 ods. 2 sa slová „Akreditované vzdelávacie zariadenie“ nahrádzajú slovami 
„Akreditovaný subjekt“. 

 
29. V § 9 ods. 3 sa slová „vzdelávacích zariadení s uvedením špecializovaných“ nahrádzajú 

slovami „subjektov s uvedením“. 
 

30. Nadpis pod § 10 znie: „Odborná spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce 
s mládežou“. 

 
31. V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“, bodka na konci sa nahrádza 

bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o mladého vedúceho, 
mládežníckeho vedúceho alebo o mládežníckeho dobrovoľníka.“. 

 
32. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“. 

 
33. V § 10 ods. 3 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“ a slová „vo vzdelávacom zariadení“ 

sa nahrádzajú slovami „v subjekte“. 
 

34. V§ 10 ods. 4 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“ a slová „vzdelávacie zariadenie“ sa 
nahrádzajú slovom „subjekt“. 

 
35. V § 15 odsek 1 znie: 

„(1) Dotácia sa poskytuje na účel 
a) zvýšenia kompetencií mladých ľudí pri príprave na ich aktívne občianstvo a pracovný život, 



b) posilnenia postavenia mladých ľudí v spoločnosti, 
c) prispievania k napĺňaniu cieľov strategických dokumentov a koncepčných dokumentov vo 
vzťahu k mládeži, 
d) podpory systematickej práce s mládežou, 
e) reprezentácie mládeže na úrovni regiónov, 
f) podpory organizácií mládeže združujúcich organizácie pracujúce s mládežou, 
g) rozvoja dobrovoľníctva mládeže, 
h) členstva v medzinárodných mládežníckych organizáciách, 
i) administratívnej činnosti mládežníckych organizácií, 
j) vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých 
vedúcich, metodikov práce s mládežou, koordinátorov práce s mládežou a lektorov v oblasti 
práce s mládežou, 
k) informačných a poradenských služieb pre mládež, 
l) informácií o mládeži a výskumu o mládeži, 
m) ochrany, udržiavania a upevňovania zdravia mládeže, 
n) vydávania tlače s mládežníckou problematikou.“. 
 

36. V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g) až i), k) a l) vrátane poznámok pod čiarou 
k odkazom 18 až 20 a 22. 
 

Doterajšie písmená j) a m) sa označujú ako písmená g) a h). 
 

37. V § 15 ods. 2 písm. h) sa vypúšťa slovo „špecializované“ . 
 

38. V § 16 ods. 1 sa číslo „80“ nahrádza číslom „90“. 
 
39. V § 16 ods. 2 sa slová „20 % nákladov z iných zdrojov.“ nahrádzajú slovami „10 % 

nákladov z iných zdrojov, vrátane hodnoty dobrovoľníckej práce vyjadrenej za každú 
hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti najviac vo výške hodinovej minimálnej 
mzdy23a) podľa stupňa náročnosti práce.23b)“. 

 
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú: 
„23a) § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. 
   23b) § 120 ods. 1 Zákonníka práce.“. 

 
40. V § 16 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „špecializované“ a slová „vykonaní práce“ sa 

nahrádzajú slovami „prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,“. 
 

41. V § 16 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „osôb, ktoré vykonávajú špecializované 
činnosti v oblasti práce s mládežou“. 
 

42. V § 17 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „žiadosť“)“. 
 

43. V § 17 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „titul“ a slová „adresa 
trvalého pobytu“. 

 



44. V § 17 ods. 2 sa za slovo „Žiadosť“ vkladajú slová „o poskytnutie dotácie“. 
 

45. V § 17 odsek 3 znie: 
„(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú okrem náležitostí podľa osobitného 
predpisu24a) aj  
a) údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;3) to neplatí ak ide o 
právnickú osobu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b), 
b) iné doklady vymedzené ministerstvom vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie.“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie: 
„24a) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
 

 
46. V § 17 ods. 4 sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o poskytnutie dotácie“. 

 
47. § 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: 

„(8) Na účely  poskytovania dotácií je ministerstvo oprávnené spracúvať o žiadateľovi údaje v 
rozsahu uvedenom v § 17 ods. 1 tri roky od prijatia žiadosti o poskytnutie dotácie; ak sa 
žiadateľovi poskytne dotácia, päť rokov od prijatia žiadosti o poskytnutie dotácie.“. 
 

48. Príloha znie: 
„Príloha k zákonu č. 282/2008 Z. z. 

 
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 

 
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti 
sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou 
sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).   
 
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach 
vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného 
vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích 
projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).“. 
 

Čl. II 
 

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 440/2015 Z. z. sa mení takto: 
 
V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „špecializovaných“. 
 

Čl. III 
 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 
        


