
Deklarácia o spolupráci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu. 

 
 
Forma agendy spolupráce s neziskovým sektorom 
 
Spolupráca s mimovládnymi organizáciami prebieha najmä v rámci prípravy ratifikácií, resp. 
pristúpenia Slovenskej republiky k medzinárodným zmluvám, ktorých je Ministerstvo 
spravodlivosti SR gestorom, a ktoré predpokladajú v rámci plnenia medzinárodných 
záväzkov Slovenska aj aktívne zapojenie mimovládnych organizácií pôsobiacich na našom 
území. Ministerstvo spravodlivosti v týchto prípadoch uskutočňuje s mimovládnymi 
organizáciami tzv. ad hoc formu spolupráce pri vypracovaní právnych a dopadových analýz 
medzinárodných zmlúv (napr. pri podpise a ratifikácii Dohovoru Rady Európy o 
predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu Slovenskou republikou 
–uznesenie vlády SR č. 297 zo 4. mája 2011, bod C.1.). 
 
Ďalšou formou spolupráce s MVO je spolupráca v rámci jednotlivých výborov Rady vlády pre 
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Osobitne v súčasnosti MSSR rozvíja 
spoluprácu s MNO pôsobiacimi v oblasti presadzovania a podpory práv LGBTI ľudí ako 
koordinátor Výboru pre práva LGBTI ľudí. 
 

a) Príprava zákonov a podzákonných noriem v danom funkčnom období 
v roku 2012: 
- novelizácia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
- rekodifikačná komisia k Občianskemu zákonníku spolupracuje so Združením na 

pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR pri príprave úpravy podporovaného 
rozhodovania a súvisiacich zmien inštitútu opatrovníctva; 
 

b) Príprava strategických dokumentov 
- v rámci plnenia úloh z Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ženách na roky 2009-2012 sa MSSR obrátilo okrem iného na 
organizácie Aliancia žien, Pro Família, Fenestra, Občan a demokracia, Prvé lesbické 
združenie Museion s cieľom skvalitniť a spresniť štatistické ukazovatele o domácom 
násilí. Námety MNO boli zapracované do štatistických listov rezortu; 
 

c) Hodnotenie výsledkov rezortu a plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných 
dohôd a národných programov 

- spolupráca s MNO pri hodnotení plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných 
dohôd a národných programov prebieha v rámci jednotlivých výborov Rady vlády pre 
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v rámci ktorých sa MNO 
podieľajú na príprave hodnotiacich správ plnenia záväzkov rezortu v oblasti ľudských 
práv a to osobitne periodických správ SR k jednotlivým medzinárodným ľudsko-
právnym dohovorom; 
 

d) Programovanie, plánovanie, implementácia a monitorovanie rozvojových fondov 
 

e) Spôsoby a formy komunikácie, ktoré bude rezort využívať pri informovaní MNO, ako 
aj pripravenosť ministerstva k dialógu ako s platformami MNO, tak aj s iniciatívami, 
ktoré sa sformujú k témam 
 

- MSSR plánuje aj do budúcnosti konzultovať MNO k aktuálnym témam a to 
predovšetkým formou konzultácií a prizývania do pracovných skupín rezortu; 

- MSSR bude naďalej podporovať odbornú diskusiu prizývaním MNO na konferencie 
a iné podujatia organizované rezortom; 



 
 

f) Výskum, analýzy a pilotné projekty v rámci rezortu 
 

- MSSR pripravuje podklady pre pilotný projekt zavedenia probačných programov a ich 
akreditácie v SR ako odborný garant v projekte švajčiarsko-slovenskej spolupráce 
z blokového grantu pre mimovládne organizácie a podporu partnerstiev švajčiarsko-
slovenskej spolupráce, ktorý realizuje nadácia Ekopolis; 
 

 
Oblasti, v ktorých rezort spolupracuje s MNO (alebo spoluprácu plánuje) 
 

- MSSR plánuje naďalej podľa potreby spolupracovať s MNO v rámci svojej kľúčovej 
pôsobnosti a síce pri príprave právnej úpravy v oblasti ústavného práva, trestného 
práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a 
medzinárodného práva súkromného; 

- MSSR bude pokračovať v organizácii pravidelných dvojdňových stretnutí sudcov „P“ 
agendy, ktoré sa každoročne organizujú v spolupráci s nadáciou Spoločnosť priateľov 
detí z detských domovov Úsmev ako dar, na ktorých prebieha široká diskusia na rôzne 
sporné (legislatívne a iné) témy; 

- MSSR plánuje naďalej rozvíjať spoluprácu s MNO oblasti ľudských práv a to v rámci 
jednotlivých výborov Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť a osobitne v rámci Výboru pre práva LGBTI ľudí, ktorého je rezort 
koordinátorom; 

- MSSR taktiež plánuje rozvíjať priestor pre spoluprácu s MNO cez svoje členstvo 
v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. 

 
 
Oblasti, v ktorých rezort spolupracuje s MNO na ich činnostiach a projektoch 
 


