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Z Á K O N

z 18. októbra 2001

o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

PRVÁ ÈAS�

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele
a spôsob vykonávania finanènej kontroly vykonávanej
pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov1) a vnútor-
ného auditu, ktoré sú súèas�ou jednotného a kom-
plexného systému finanèného riadenia zabezpeèujú-
ceho dodr�iavanie v�eobecne záväzných právnych
predpisov, a dodr�iavanie hospodárnosti, efektívnosti
a úèinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedka-
mi a vlastnými prostriedkami2) orgánu verejnej sprá-
vy, ako aj pri iných èinnostiach orgánu verejnej sprá-
vy.

(2) Tento zákon podrobnej�ie upravuje pôsobnos�
Ministerstva financií Slovenskej republiky3) (ïalej len
�ministerstvo�) a ostatných orgánov verejnej správy
v oblasti finanènej kontroly a vnútorného auditu.

(3) Ustanovenia tohto zákona sa nevz�ahujú na kon-
trolu vykonávanú pod¾a osobitných predpisov.4)

§ 2

(1) Finanènou kontrolou sa rozumie súhrn èinností,
ktorými sa v súlade s týmto zákonom a osobitnými
predpismi5) overuje
a) splnenie podmienok na poskytnutie verejných

prostriedkov,

b) dodr�iavanie v�eobecne záväzných právnych pred-
pisov6) pri hospodárení s verejnými prostriedkami,

c) dodr�iavanie hospodárnosti, efektívnosti a úèin-
nosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,

d) na úèely finanèného riadenia dostupnos�, správ-
nos� a úplnos� informácií o vykonávaných finanè-
ných operáciách a o hospodárení s verejnými pro-
striedkami,

e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostat-
kov zistených finanènou kontrolou a na odstráne-
nie príèin ich vzniku.

(2) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) vnútorným auditom nezávislá objektívna hodnotia-

ca a konzultaèná èinnos�, ktorá
1. hodnotí dodr�iavanie v�eobecne záväzných práv-

nych predpisov6) pri finanènom riadení a vykoná-
vaní iných èinností auditovaného subjektu,

2. hodnotí mo�né riziká finanèného riadenia a iných
èinností auditovaného subjektu a odporúèa opat-
renia na odstránenie týchto rizík,

3. poskytuje spo¾ahlivé a vèasné informácie o èin-
nostiach auditovaného subjektu vedúcim za-
mestnancom7) zodpovedným za finanèné riade-
nie,

4. hodnotí úroveò vykonávania finanèného riadenia
so zameraním na jeho skvalitnenie,

5. napomáha hospodárne, efektívne a úèinné vyko-
návanie èinností auditovaného subjektu,

b) verejnými prostriedkami prostriedky �tátneho roz-
poètu, �tátnych fondov, �tátnych príspevkových or-
ganizácií, prostriedky Európskych spoloèenstiev
a iné prostriedky zo zahranièia na financovanie
projektov na základe medzinárodných zmlúv, kto-
rými je Slovenská republika viazaná,

c) orgánom verejnej správy ústredný orgán,8) iný or-
gán �tátnej správy, obec, vy��í územný celok,9)

1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích predpisov, zákon
è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení zákona è. 150/2001 Z. z., zákon è. 231/1999 Z. z. o �tátnej pomoci v znení zákona
è. 434/2001 Z. z.

2) Napríklad § 26 ods. 3, § 26a ods. 3 a § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení zákona è. 445/2001
Z. z.

3) § 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov �tátnej správy Slovenskej
republiky v znení neskor�ích predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvy��om kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona
è. 458/2000 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe.

5) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 440/2000 Z. z. v znení
zákona è. 150/2001 Z. z.

6) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných
náhradách v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 27 ods. 5 Zákonníka práce.
8) § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 386/1996 Z. z.
9) Èl. 64 a 64a Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona è. 90/2001 Z. z.
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rozpoètová organizácia, príspevková organizácia,
právnická osoba, ktorej prostredníctvom sa posky-
tujú prostriedky Európskych spoloèenstiev,10) a iná
právnická osoba zriadená osobitným predpisom11)
na plnenie úloh vo verejnom záujme,

d) finanèným riadením súhrn postupov orgánu verej-
nej správy pri zodpovednom a preh¾adnom pláno-
vaní, rozpoètovaní, úètovaní, výkazníctve a finanè-
nej kontrole verejných prostriedkov a vlastných
prostriedkov,2) ktorých cie¾om je ich hospodárne,
efektívne a úèinné vyu�ívanie,

e) kontrolným orgánom orgán verejnej správy, ktorý
vykonáva finanènú kontrolu,

f) kontrolovaným subjektom orgán verejnej správy,
jeho vnútorné organizaèné jednotky,12) iná právnic-
ká osoba a fyzická osoba, ak hospodária s verejný-
mi prostriedkami,

g) auditovaným subjektom ústredný orgán,8) rozpoè-
tová organizácia a príspevková organizácia, ku kto-
rej vykonáva ústredný orgán8) zriaïovate¾skú funk-
ciu,

h) finanènou operáciou príjem alebo pou�itie verej-
ných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne,
právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy,

i) hospodárnos�ou minimalizovanie nákladov na vy-
konanie èinnosti alebo obstaranie tovarov, prác
a slu�ieb pri zachovaní ich primeranej úrovne
a kvality,

j) efektívnos�ou maximalizovanie výsledkov èinnosti
vo vz�ahu k disponibilným verejným prostriedkom,

k) úèinnos�ou vz�ah medzi plánovaným výsledkom
èinnosti a skutoèným výsledkom èinnosti vzh¾a-
dom na pou�ité verejné prostriedky.

§ 3

Ministerstvo je ústredným orgánom �tátnej správy
pre finanènú kontrolu a vnútorný audit a v rámci tejto
pôsobnosti
a) metodicky usmeròuje a koordinuje finanènú kon-

trolu,
b) metodicky usmeròuje vnútorný audit,
c) zabezpeèuje odborné vzdelávanie zamestnancov

kontrolných orgánov vykonávajúcich finanènú
kontrolu a vnútorných audítorov,

d) spolupracuje s orgánmi Európskych spoloèenstiev
v rozsahu a za podmienok ustanovených medziná-
rodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika
viazaná,

e) kontroluje dodr�iavanie tohto zákona a iných v�e-
obecne záväzných právnych predpisov6) pri vykoná-
vaní finanènej kontroly a vnútorného auditu,

f) predkladá vláde Slovenskej republiky spolu s návr-
hom �tátneho závereèného úètu súhrnnú správu
o výsledkoch finanènej kontroly a vnútorného au-

ditu na základe roèných správ pod¾a § 6 ods. 4
a § 31 ods. 2 písm. b),

g) ukladá pokuty za poru�enie povinností pod¾a tohto
zákona.

DRUHÁ ÈAS�

FINANÈNÁ KONTROLA

V�eobecné ustanovenia

§ 4

Cie¾om finanènej kontroly je zabezpeèi�
a) hospodárny, efektívny a úèinný výkon verejnej

správy,
b) dodr�iavanie v�eobecne záväzných právnych pred-

pisov6) kontrolovaným subjektom pri hospodárení
s verejnými prostriedkami,

c) dodr�iavanie hospodárnosti, efektívnosti a úèin-
nosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,

d) vèasné a spo¾ahlivé informovanie vedúceho orgánu
verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými
prostriedkami a o vykonávaných finanèných operá-
ciách.

§ 5

Finanèná kontrola sa vykonáva ako predbe�ná fi-
nanèná kontrola, priebe�ná finanèná kontrola a ná-
sledná finanèná kontrola.

§ 6

(1) Predbe�nou finanènou kontrolou orgán verejnej
správy overuje ka�dú svoju finanènú operáciu.

(2) Priebe�nou finanènou kontrolou orgán verejnej
správy overuje finanèné operácie vybrané jeho vedú-
cim zamestnancom.7)

(3) Následnú finanènú kontrolu vykonáva orgán ve-
rejnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej
osobitnými predpismi5) a poskytovate¾ prostriedkov
Európskych spoloèenstiev pod¾a § 7.

(4) Orgány verejnej správy sú povinné vypracova�
roènú správu o výsledkoch finanèných kontrol, v kto-
rej uvedú najmä údaje o poète vykonaných finanèných
kontrol, kontrolných zisteniach a opatreniach na ná-
pravu zistených nedostatkov, a zasla� ju ministerstvu
do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.

(5) Podrobnosti o obsahu roènej správy o výsled-
koch finanèných kontrol ustanoví v�eobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

10) § 20a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení zákona è. 441/2000 Z. z.
11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,

o zriadení V�eobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois�ovní
v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení neskor�ích
predpisov.

12) § 32 a 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
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§ 7

(1) Poskytovate¾ prostriedkov Európskych spoloèen-
stiev mô�e vykona� následnú finanènú kontrolu v sub-
jektoch, ktorým sa tieto prostriedky poskytli na finan-
covanie projektov na základe medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, v rozsahu a za
podmienok, ktoré táto zmluva ustanovuje.

(2) Poskytovate¾ prostriedkov Európskych spoloèen-
stiev je oprávnený vy�adova� od kontrolných orgánov
spoluprácu pri výkone následnej finanènej kontroly.
V rámci tejto spolupráce sa poskytovate¾ prostriedkov
Európskych spoloèenstiev a kontrolný orgán vzájom-
ne informujú o predmete a úèele následnej finanènej
kontroly a koordinujú jej výkon.

(3) Ministerstvo poskytuje informácie súvisiace s fi-
nanènou kontrolou a s vnútorným auditom orgánom
Európskych spoloèenstiev v lehote a v rozsahu usta-
novenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Sloven-
ská republika viazaná. Na tento úèel je ministerstvo
oprávnené po�adova� potrebné informácie od subjek-
tu, ktorému sa poskytli prostriedky Európskych spo-
loèenstiev, a tento subjekt je povinný tieto informácie
poskytnú�.

§ 8

Vedúci orgánu verejnej správy je zodpovedný za
a) zabezpeèenie vylúèenia zásahov smerujúcich

k ovplyvòovaniu zamestnancov vykonávajúcich fi-
nanènú kontrolu,

b) vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie systému fi-
nanèného riadenia,

c) prijatie opatrení na nápravu nedostatkov zistených
finanènou kontrolou a na odstránenie príèin ich
vzniku,

d) urèenie zamestnancov zodpovedných za nedostat-
ky zistené finanènou kontrolou a uplatnenie opat-
rení voèi nim pod¾a osobitného predpisu.13)

§ 9

Predbe�ná finanèná kontrola

(1) Predbe�nou finanènou kontrolou sa so zamera-
ním na dodr�iavanie hospodárnosti, efektívnosti
a úèinnosti overuje, èi je pripravovaná finanèná ope-
rácia v súlade so schváleným rozpoètom orgánu verej-
nej správy, so zmluvami uzatvorenými orgánom verej-
nej správy alebo inými rozhodnutiami o hospodárení
s verejnými prostriedkami a èi je v súlade so v�eobec-
ne záväznými právnymi predpismi.6)

(2) Predbe�nú finanènú kontrolu vykonáva vedúci
zamestnanec7) poverený vedúcim orgánu verejnej
správy alebo zamestnanec zodpovedný za rozpoèet,
verejné obstarávanie alebo správu majetku.

(3) Vykonanie predbe�nej finanènej kontroly potvr-
dzujú osoby pod¾a odseku 2 podpisom na doklade
súvisiacom s pripravovanou finanènou operáciou.

(4) Finanèné operácie nemo�no vykona� alebo v nich
pokraèova� bez ich overenia predbe�nou finanènou
kontrolou.

(5) Po vykonaní predbe�nej finanènej kontroly sú
osoby pod¾a odseku 2 povinné oznámi� vedúcemu
orgánu verejnej správy zistené nedostatky.

(6) Ustanovenia odsekov 1 a� 5 platia rovnako pri
kontrole hospodárenia s vlastnými prostriedkami2)
orgánu verejnej správy.

§ 10

Priebe�ná finanèná kontrola

(1) Priebe�nou finanènou kontrolou sa overuje
a) úplnos� a preukázate¾nos� úètovných alebo iných

dokladov súvisiacich s kontrolovanou finanènou
operáciou,

b) súhrn skutoèností pod¾a § 9 ods. 1,
c) vykonanie predbe�nej finanènej kontroly.

(2) Priebe�nú finanènú kontrolu vykonáva zamest-
nanec organizaèného útvaru, s ktorého èinnos�ou
kontrolovaná finanèná operácia súvisí, alebo zamest-
nanec útvaru kontroly orgánu verejnej správy.

(3) Po vykonaní priebe�nej finanènej kontroly sú
osoby pod¾a odseku 2 povinné písomne oznámi� vedú-
cemu orgánu verejnej správy zistené nedostatky.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a� 3 platia rovnako pri
kontrole hospodárenia s vlastnými prostriedkami2)
orgánu verejnej správy.

Následná f inanèná kontrola

§ 11

Následnou finanènou kontrolou sa overuje
a) objektívny stav kontrolovaných skutoèností a ich

súlad so v�eobecne záväznými právnymi predpis-
mi6) a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na
dodr�iavanie hospodárnosti, efektívnosti a úèin-
nosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,

b) vykonanie predbe�nej finanènej kontroly,
c) dodr�anie postupu pod¾a § 10 pri výkone priebe�nej

finanènej kontroly,
d) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostat-

kov zistených finanènou kontrolou a odstránenie
príèin ich vzniku.

§ 12

(1) Pri vykonávaní následnej finanènej kontroly sa
kontrolné orgány a kontrolované subjekty riadia zá-
kladnými pravidlami následnej finanènej kontroly
(§ 13 a� 25).

(2) Orgány obce a vy��ieho územného celku9) sa pri
vykonávaní následnej finanènej kontroly riadia zá-
kladnými pravidlami následnej finanènej kontroly, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.

(3) Následnú finanènú kontrolu sú oprávnení vyko-

13) Napríklad Zákonník práce.
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náva� zamestnanci kontrolného orgánu a prizvané
osoby (§ 24) len na základe písomného poverenia na
vykonanie následnej finanènej kontroly vydaného ve-
dúcim kontrolného orgánu.

Základné pravidlá
následnej  f inanènej  kontroly

§ 13

(1) Zamestnanci kontrolného orgánu sú pri vykoná-
vaní následnej finanènej kontroly oprávnení v nevyh-
nutnom rozsahu
a) vstupova� do objektu, zariadenia, prevádzky, do-

pravného prostriedku alebo na pozemok kontrolo-
vaného subjektu, ak sa pou�ívajú na zabezpeèenie
úloh vo verejnom záujme, alebo vstupova� do obyd-
lia, ak sa pou�íva aj na podnikanie alebo vykoná-
vanie inej hospodárskej èinnosti a je to nevyhnuté
na plnenie úloh pod¾a tohto zákona,

b) vy�adova� od kontrolovaného subjektu v urèenej
lehote poskytnutie originálov dokladov, záznamov
dát na pamä�ových médiách prostriedkov výpoèto-
vej techniky, ich výpisov, vyjadrení a ostatných in-
formácií potrebných na výkon následnej finanènej
kontroly,

c) odobera� aj mimo priestorov kontrolovaného sub-
jektu originály dokladov, záznamy dát na pamä�o-
vých médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich
výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je
v�eobecne záväzným právnym predpisom zakázané
a ktoré sú potrebné na zabezpeèenie dôkazov, vrá-
tane iných materiálov nevyhnutných na ïal�ie úko-
ny súvisiace s následnou finanènou kontrolou,

d) vy�adova� od kontrolovaného subjektu súèinnos�
potrebnú na vykonanie následnej finanènej kontro-
ly, ak nemo�no úèel následnej finanènej kontroly
dosiahnu� inak.

(2) Zamestnanci kontrolného orgánu sú pri vykoná-
vaní následnej finanènej kontroly povinní
a) vopred oznámi� kontrolovanému subjektu predmet,

úèel a termín zaèatia následnej finanènej kontroly;
ak by oznámením o zaèatí následnej finanènej kon-
troly mohlo dôjs� k zmareniu úèelu následnej fi-
nanènej kontroly, sú povinní oznámenie urobi� naj-
neskôr pri zaèatí následnej finanènej kontroly,

b) preukáza�, �e sú oprávnení na vykonanie následnej
finanènej kontroly a predlo�i� preukaz toto�nosti,

c) vyda� kontrolovanému subjektu potvrdenie o odo-
bratí originálov dokladov, písomností a iných ma-
teriálov mimo priestorov kontrolovaného subjektu
a zabezpeèi� ich riadnu ochranu pred stratou, zni-
èením, po�kodením a zneu�itím; tieto veci kontrol-
ný orgán vráti tomu, komu sa odobrali, ak nie sú
potrebné na ïal�í výkon následnej finanènej kon-
troly alebo na iné konanie pod¾a osobitných pred-
pisov,14)

d) oboznámi� kontrolovaný subjekt so správou o vý-
sledku následnej finanènej kontroly (ïalej len
�správa�) pred jej prerokovaním a vy�iada� od neho
v lehote urèenej kontrolným orgánom písomné vy-
jadrenie ku kontrolným zisteniam uvedeným
v správe,

e) preveri� opodstatnenos� námietok ku kontrolným
zisteniam uvedeným v správe a zoh¾adni� opodstat-
nené námietky v dodatku k správe a oboznámi�
s ním kontrolovaný subjekt,

f) písomne oznámi� neopodstatnenos� námietok kon-
trolovanému subjektu najneskôr do termínu prero-
kovania správy,

g) prerokova� správu s kontrolovaným subjektom,
h) ulo�i� v zápisnici o prerokovaní správy (ïalej len

�zápisnica�) kontrolovanému subjektu, aby v urèe-
nej lehote prijal opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených následnou finanènou kontrolou a na od-
stránenie príèin ich vzniku, v urèenej lehote pred-
lo�il písomnú správu o ich splnení, urèil zamest-
nancov zodpovedných za nedostatky zistené
následnou finanènou kontrolou a uplatnil voèi nim
opatrenia pod¾a osobitného predpisu,13)

i) odovzda� správu a zápisnicu kontrolovanému sub-
jektu,

j) informova� o kontrolných zisteniach uvedených
v správe nadriadený orgán kontrolovaného subjek-
tu,

k) oznámi� podozrenie z trestnej èinnosti orgánom
èinným v trestnom konaní a iné skutoènosti orgá-
nom príslu�ným pod¾a osobitných predpisov.14)

(3) Oprávnenia pod¾a odseku 1 a povinnosti pod¾a
odseku 2 písm. a) a b) sa vz�ahujú na prizvané osoby
rovnako.

§ 14

(1) Kontrolovaný subjekt je oprávnený
a) vy�adova� od zamestnancov kontrolného orgánu

a prizvaných osôb preukázanie skutoèností pod¾a
§ 13 ods. 2 písm. b),

b) vy�adova� od kontrolného orgánu a prizvanej osoby
potvrdenie o odobratí originálov dokladov, zázna-
mov dát na pamä�ových médiách prostriedkov vý-
poètovej techniky, ich výpisov a ostatných informá-
cií potrebných na výkon následnej finanènej
kontroly,

c) písomne sa vyjadri� ku kontrolným zisteniam uve-
deným v správe v lehote urèenej kontrolným orgá-
nom,

d) vy�adova� od kontrolného orgánu odovzdanie sprá-
vy.

(2) Kontrolovaný subjekt je povinný
a) vytvori� podmienky na vykonanie následnej finanè-

nej kontroly a zdr�a� sa konania, ktoré by mohlo
ohrozi� jej riadny priebeh,

b) oboznámi� pri zaèatí následnej finanènej kontroly

14) Napríklad Trestný poriadok v znení neskor�ích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskor�ích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finanèných orgánov v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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kontrolný orgán a prizvanú osobu s bezpeènostný-
mi predpismi, ktoré sa vz�ahujú na priestory kon-
trolovaného subjektu,

c) predlo�i� kontrolnému orgánu na vy�iadanie vý-
sledky kontrol vykonaných inými orgánmi,4) ktoré
majú vz�ah k predmetu následnej finanènej kontro-
ly,

d) umo�ni� kontrolnému orgánu vstup do objektu,
zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku
alebo na pozemok, ktoré kontrolovaný subjekt po-
u�íva na zabezpeèovanie úloh vo verejnom záujme,
alebo vstup do obydlia za podmienok pod¾a § 13
ods. 1 písm. a),

e) predlo�i� v lehote urèenej kontrolným orgánom vy-
�iadané doklady a vyjadrenia, vyda� mu na jeho
vy�iadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti, po-
skytnú� informácie o predmete následnej finanènej
kontroly a poskytnú� súèinnos� na vykonanie ná-
slednej finanènej kontroly,

f) dostavi� sa na po�iadanie kontrolného orgánu na
prerokovanie správy,

g) prija� v urèenej lehote opatrenia na nápravu nedo-
statkov zistených následnou finanènou kontrolou
a na odstránenie príèin ich vzniku,

h) predlo�i� kontrolnému orgánu písomnú správu
o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostat-
kov zistených následnou finanènou kontrolou
a o odstránení príèin ich vzniku, o urèení zamest-
nancov zodpovedných za nedostatky zistené ná-
slednou finanènou kontrolou a o uplatnení opatre-
ní voèi nim pod¾a osobitného predpisu.13)

(3) Kontrolovaný subjekt nie je povinný poskytnú�
doklady a písomnosti pod¾a § 13 ods. 1 písm. b) a sú-
èinnos� pod¾a § 13 ods. 1 písm. d), ak by sa ich
poskytnutím poru�ila zákonom ustanovená povinnos�
mlèanlivosti a kontrolovaný subjekt nebol oprávne-
ným orgánom oslobodený od povinnosti mlèanlivosti.

§ 15

(1) Zamestnanci kontrolného orgánu a prizvané oso-
by, ktorým sú známe skutoènosti zakladajúce pochyb-
nosti o ich nepredpojatosti so zrete¾om na ich vz�ah
k predmetu následnej finanènej kontroly alebo ku
kontrolovaným subjektom, sú povinní tieto skutoè-
nosti písomne oznámi� kontrolnému orgánu.

(2) Vedúci kontrolovaného subjektu mô�e proti
úèasti zamestnancov kontrolného orgánu a prizva-
ných osôb na následnej finanènej kontrole poda� pí-
somné námietky kontrolnému orgánu s uvedením dô-
vodu, ak má pochybnosti o nepredpojatosti
zamestnancov kontrolného orgánu alebo prizvaných
osôb. Podanie námietok nemá odkladný úèinok.

(3) Zamestnanci kontrolného orgánu a prizvané oso-
by, proti ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky
pod¾a odseku 2, sú oprávnení vykona� pri následnej
finanènej kontrole len také úkony, ktoré nedovo¾ujú
odklad.

(4) Vedúci kontrolného orgánu je povinný rozhodnú�
o námietkach pod¾a odseku 2 najneskôr do troch pra-
covných dní od ich uplatnenia a písomne oboznámi�
s týmto rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil. Na
rozhodovanie o nepredpojatosti sa nevz�ahujú v�e-
obecné predpisy o správnom konaní.15)

§ 16

(1) O kontrolných zisteniach následnej finanènej
kontroly kontrolné orgány vypracujú správu, èiastko-
vú správu o výsledku následnej finanènej kontroly
(ïalej len �èiastková správa�), priebe�nú správu o vý-
sledku následnej finanènej kontroly (ïalej len �prie-
be�ná správa�), dodatok k správe a záznam o výsledku
následnej finanènej kontroly (ïalej len �záznam�).

(2) Èiastková správa, priebe�ná správa a dodatok
k správe sú súèas�ou správy; ustanovenia § 13 a 14
sa na ne vz�ahujú primerane.

§ 17

Správa obsahuje
a) oznaèenie kontrolného orgánu,
b) mená a priezviská zamestnancov kontrolného orgá-

nu a prizvaných osôb, ktoré následnú finanènú
kontrolu vykonali,

c) oznaèenie kontrolovaného subjektu,
d) predmet následnej finanènej kontroly,
e) kontrolované obdobie,
f) miesto a èas vykonania následnej finanènej kontro-

ly,
g) úplný popis kontrolných zistení, oznaèenie v�e-

obecne záväzných právnych predpisov,6) ktoré sa
poru�ili, dokladov a písomností preukazujúcich
správnos� kontrolných zistení,

h) zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písom-
nosti vz�ahujúce sa k predmetu následnej finanè-
nej kontroly,

i) dátum vyhotovenia správy,
j) podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a pri-

zvaných osôb,
k) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so

správou a stanovenie lehoty na podanie námietok
ku kontrolným zisteniam,

l) písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolova-
ným subjektom.

§ 18

(1) Èiastková správa sa vypracúva, ak
a) je nutné bez zbytoèného odkladu prija� opatrenia

na nápravu nedostatkov zistených následnou fi-
nanènou kontrolou,

b) následnú finanènú kontrolu vykonávajú spoloène
viaceré kontrolné orgány,

c) následná finanèná kontrola sa vykonáva vo viace-
rých vnútorných organizaèných jednotkách12) kon-
trolovaného subjektu,

15) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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d) kontrolné zistenia odôvodnene nasvedèujú tomu,
�e bol spáchaný trestný èin, priestupok alebo iný
správny delikt.

(2) Na nále�itosti èiastkovej správy sa primerane
vz�ahuje § 17.

§ 19

(1) Priebe�ná správa sa vypracúva, ak sa vykonala
následná finanèná kontrola na mieste za prítomnosti
povereného zástupcu kontrolovaného subjektu z dô-
vodu, �e objektívny stav kontrolovaných skutoèností
nebolo mo�no overi� z dokladov a písomností predlo-
�ených kontrolovaným subjektom.

(2) Na nále�itosti priebe�nej správy sa primerane
vz�ahuje § 17.

§ 20

(1) Dodatok k správe sa vypracúva, ak proti kontrol-
ným zisteniam uvedeným v správe písomne podal kon-
trolovaný subjekt v lehote urèenej kontrolným orgá-
nom opodstatnené námietky.

(2) Na nále�itosti dodatku k správe sa primerane
vz�ahuje § 17.

§ 21

(1) Záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí
nedostatky.

(2) Na nále�itosti záznamu sa primerane vz�ahuje
§ 17.

§ 22

(1) Následná finanèná kontrola je skonèená preroko-
vaním správy, ak následná finanèná kontrola zistila
nedostatky, alebo oboznámením kontrolovaného sub-
jektu so záznamom, ak následná finanèná kontrola
nezistila nedostatky.

(2) Následná finanèná kontrola sa pova�uje za skon-
èenú aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne
oboznámi� so správou, písomne sa k nej nevyjadrí
alebo odmietne podpísa� zápisnicu. Tieto skutoènosti
sa uvedú v zápisnici.

(3) Kontrolný orgán je povinný o prerokovaní správy
vypracova� zápisnicu, ktorá obsahuje najmä
a) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so

správou,
b) dátum prerokovania správy, mená zamestnancov

kontrolného orgánu a zástupcov kontrolovaného
subjektu prítomných na prerokovaní správy a ich
podpisy,

c) ulo�enie povinnosti v urèenej lehote prija� opatre-
nia na nápravu nedostatkov zistených následnou

finanènou kontrolou a na odstránenie príèin ich
vzniku,

d) ulo�enie povinnosti predlo�i� kontrolnému orgánu
písomnú správu o splnení opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov zistených následnou finan-
ènou kontrolou a o odstránení príèin ich vzniku
a o uplatnení opatrení pod¾a osobitného predpi-
su,13)

e) potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení do-
kladov a písomností poskytnutých na vykonanie
následnej finanènej kontroly.

§ 23

Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti pri
výkone následnej finanènej kontroly vzájomne spolu-
pracujú vrátane vykonávania spoloèných následných
finanèných kontrol a poskytujú si navzájom informá-
cie súvisiace s výkonom následnej finanènej kontroly.

§ 24

Na vykonanie následnej finanènej kontroly mô�e
kontrolný orgán prizva� zamestnancov iných orgánov
verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo
fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené
osobitnou povahou následnej finanènej kontroly. Po-
�adova� uvo¾nenie týchto osôb na výkon tej istej ná-
slednej finanènej kontroly v jednom kalendárnom ro-
ku mo�no len na 12 pracovných dní. Úèas� prizvaných
osôb na následnej finanènej kontrole sa pova�uje za
iný úkon vo v�eobecnom záujme.

§ 25

(1) Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním
následnej finanènej kontroly prizvanej osobe uhrádza
kontrolný orgán.

(2) Za náklady pod¾a odseku 1 sa pova�uje náhrada
mzdy, prípadne platu vo vý�ke priemerného zárobku16)
a náhrady pod¾a osobitného predpisu.17)

(3) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vykonáva-
ním následnej finanènej kontroly kontrolovanému
subjektu, uhrádza kontrolovaný subjekt.

TRETIA  ÈAS�

VNÚTORNÝ AUDIT

V�eobecné ustanovenia

§ 26

Cie¾om vnútorného auditu je napomáha� plnenie
úloh auditovaného subjektu systematickým prístu-
pom a disciplinovaným prístupom k hodnoteniu fi-
nanèného riadenia a rizík vyplývajúcich z èinnosti au-
ditovaného subjektu.

16) Zákon è. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovos� a o priemernom zárobku v znení neskor�ích predpisov.
Zákon è. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovos� v rozpoètových a v niektorých ïal�ích organizáciách a orgánoch v znení
neskor�ích predpisov.

17) Zákon è. 119/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.

Èiastka 201 Zbierka zákonov è. 502/2001 Strana 5299



§ 27

(1) Vnútorný audit sa vykonáva v auditovanom sub-
jekte. Ústredný orgán8) je povinný zabezpeèi� vykoná-
vanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom
(ïalej len �vnútorný audítor�).

(2) Na základe �iadosti ústredného orgánu8) vykoná-
va vnútorný audit vnútorný audítor ministerstva, ak
je to odôvodnené hospodárnos�ou, efektívnos�ou
a úèinnos�ou vykonávania vnútorného auditu najmä
vzh¾adom na rozsah èinností a poèet zamestnancov
auditovaného subjektu alebo ak je to odôvodnené sku-
toènos�ou pod¾a § 28 ods. 7.

Postavenie vnútorného audítora

§ 28

(1) Vnútorného audítora ministerstva vymenúva
a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

(2) Vnútorného audítora iného ústredného orgánu8)
ako uvedeného v odseku 1 vymenúva a odvoláva vedú-
ci tohto ústredného orgánu8) po prerokovaní s minis-
trom financií Slovenskej republiky. V prípade odvola-
nia pod¾a § 30 ods. 4 sa prerokovanie s ministerstvom
nevy�aduje.

(3) Vnútorný audítor je v pracovnoprávnych vz�a-
hoch podriadený priamo vedúcemu ústredného orgá-
nu,8) ktorého je zamestnancom a ktorý je oprávnený
podáva� návrhy vnútornému audítorovi na vykonanie
vnútorného auditu. Pri vykonávaní vnútorného auditu
pod¾a § 27 ods. 2 je oprávnený podáva� návrhy vnú-
tornému audítorovi ministerstva aj vedúci ústredného
orgánu,8) ktorý po�iadal o vykonanie vnútorného au-
ditu.

(4) Vnútorný audítor je pri výkone svojej èinnosti
viazaný len ústavou, zákonmi a ostatnými v�eobecne
záväznými právnymi predpismi.

(5) Vedúci auditovaného subjektu je povinný zabez-
peèi�, aby sa vylúèili akéko¾vek zásahy smerujúce
k ovplyvòovaniu vnútorného audítora pri vykonávaní
vnútorného auditu.

(6) Vnútorný audítor nesmie vykonáva� v auditova-
nom subjekte èinnosti nesúvisiace s vykonávaním
vnútorného auditu.

(7) Vnútorný audítor nesmie vykonáva� vnútorný
audit, ak so zrete¾om na jeho vz�ah k predmetu vnú-
torného auditu alebo k auditovanému subjektu mo�no
ma� pochybnosti o jeho nepredpojatosti. Len èo sa
vnútorný audítor dozvie o skutoènostiach, pre ktoré
nesmie vykonáva� vnútorný audit, oznámi ich neod-
kladne vedúcemu ústredného orgánu,8) ktorého je za-
mestnancom.

§ 29

(1) Za vnútorného audítora mo�no vymenova� len
osobu odborne spôsobilú a bezúhonnú.

(2) Za odborne spôsobilú sa na úèely tohto zákona
pova�uje osoba, ktorá má ukonèené vysoko�kolské

vzdelanie a najmenej pä�roènú prax zodpovedajúce
predmetu vnútorného auditu.

(3) Za bezúhonnú sa na úèely tohto zákona pova�uje
osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmysel-
ný trestný èin alebo ktorá nebola odsúdená za trestný
èin a súd nerozhodol v jej prípade o podmieneènom
odlo�ení výkonu trestu odòatia slobody. Bezúhonnos�
sa preukazuje výpisom z registra trestov nie star�ím
ako tri mesiace.

§ 30

(1) Funkcia vnútorného audítora zaniká
a) skonèením pracovného pomeru,
b) vzdaním sa funkcie pod¾a odsekov 2 a 3,
c) odvolaním z funkcie pod¾a odseku 4.

(2) Vnútorný audítor sa mô�e svojej funkcie vzda�,
a to písomným oznámením o vzdaní sa funkcie vedú-
cemu ústredného orgánu,8) ktorý ho do funkcie vyme-
noval.

(3) Funkcia vnútorného audítora zaniká dòom uve-
deným v písomnom oznámení pod¾a odseku 2, najskôr
v�ak dòom nasledujúcim po dni jeho doruèenia.

(4) Vnútorného audítora musí vedúci ústredného
orgánu8) uvedený v § 28 ods. 1 a 2 odvola�, ak
a) zaèal vykonáva� èinnosti pod¾a § 28 ods. 6,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin

alebo ak bol odsúdený za trestný èin a súd neroz-
hodol v jeho prípade o podmieneènom odlo�ení vý-
konu trestu odòatia slobody.

§ 31

(1) Vnútorný audítor je oprávnený urèi� auditovaný
subjekt, typ vnútorného auditu a termín vykonania
vnútorného auditu.

(2) Vnútorný audítor je povinný
a) vypracova� na základe objektívneho hodnotenia ri-

zík vyplývajúcich z èinnosti auditovaných subjek-
tov roèný plán svojej èinnosti s prihliadnutím na
návrhy vedúceho príslu�ného ústredného orgá-
nu8) a zasla� ho vedúcemu príslu�ného ústredného
orgánu8) a ministerstvu,

b) vypracova� roènú správu o svojej èinnosti, ktorá
obsahuje najmä údaje o poète vykonaných vnútor-
ných auditov, pou�itých typoch a metódach pri vy-
konávaní vnútorného auditu a odporúèaniach na
nápravu zistených nedostatkov, a zasla� ju do kon-
ca februára za predchádzajúci kalendárny rok ve-
dúcemu príslu�ného ústredného orgánu8) a minis-
terstvu.

(3) Vedúci príslu�ného ústredného orgánu8) je
oprávnený zasla� ministerstvu svoje stanovisko k roè-
nej správe o èinnosti vnútorného audítora.

(4) Podrobnosti o obsahu roènej správy o èinnosti
vnútorného audítora ustanoví v�eobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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§ 32

(1) Oprávnenia pod¾a § 13 ods. 1 a povinnosti pod¾a
§ 13 ods. 2 písm. b), c) a k) sa vz�ahujú na vnútorného
audítora rovnako.

(2) Oprávnenia pod¾a § 14 ods. 1 a povinnosti pod¾a
§ 14 ods. 2 písm. a) a� e) sa vz�ahujú na auditovaný
subjekt rovnako.

Typy vnútorného auditu
a postup pr i  vykonávaní

vnútorného auditu

§ 33

Typ vnútorného auditu urèuje vnútorný audítor
pod¾a druhu hodnotenej èinnosti, prièom základnými
typmi vnútorného auditu sú:
a) finanèný audit,
b) audit zhody,
c) audit výkonnosti,
d) systémový audit,
e) audit informaèných systémov.

§ 34

(1) Finanèným auditom sa hodnotí,
a) èi údaje v úètovnej závierke auditovaného subjektu

zodpovedajú skutoènému stavu majetku a záväz-
kov, zdrojov financovania a hospodárenia s majet-
kom,

b) dodr�iavanie rozpoètu auditovaným subjektom.

(2) Auditom zhody sa hodnotí dodr�iavanie v�eobec-
ne záväzných právnych predpisov6) pri finanènom ria-
dení a iných èinnostiach auditovaného subjektu
a úroveò vykonávania finanèného riadenia auditova-
ného subjektu.

(3) Auditom výkonnosti sa hodnotí miera hospodár-
nosti, efektívnosti a úèinnosti pri vyu�ívaní materiál-
nych, finanèných a ¾udských zdrojov v rámci plnenia
úloh auditovaného subjektu.

(4) Systémovým auditom sa hodnotí, èi postupy fi-
nanèného riadenia auditovaného subjektu sú efektív-
ne a úèinné pri odha¾ovaní a náprave nedostatkov
v jeho èinnosti. Systémovým auditom sa zároveò hod-
notí súlad finanèných operácií so v�eobecne záväzný-
mi právnymi predpismi, vnútornými aktmi riadenia
a dodr�iavanie hospodárnosti, efektívnosti a úèinnos-
ti pri ich vykonávaní.

(5) Auditom informaèných systémov sa hodnotí bez-
peènos� informaèných systémov auditovaného subjek-
tu. Auditom informaèných systémov sa zároveò hodnotí
primeranos� a úplnos� informácií, ktoré informaèný
systém auditovaného subjektu obsahuje vzh¾adom na
povahu a rozsah jeho èinností. Na úèely tohto zákona
sa bezpeènos�ou informaèných systémov rozumie
úroveò ochrany informaèného systému auditovaného
subjektu pred zneu�itím informácií, ktoré obsahuje,
jeho po�kodením alebo znièením.

§ 35

(1) Vnútorný audítor zhroma�ïuje a analyzuje infor-
mácie vz�ahujúce sa na èinnos� auditovaného subjek-
tu so zameraním na dosiahnutie úèelu a cie¾a vnútor-
ného auditu.

(2) Na základe informácií pod¾a odseku 1 vnútorný
audítor vyberie èinnosti auditovaného subjektu, s kto-
rými sú vzh¾adom na ich charakter, rozsah a spôsob
realizácie spojené riziká, a vykoná ich vnútorný audit.

(3) Vnútorný audítor mô�e vykona� vnútorný audit
aj iných èinností, ako sú uvedené v odseku 2.

(4) Vnútorný audítor mô�e vykonáva� viacero typov
vnútorného auditu súèasne alebo ich navzájom kom-
binova�.

(5) Pri vykonávaní vnútorného auditu v auditova-
nom subjekte, ktorý poskytol verejné prostriedky inej
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je vnútorný
audítor oprávnený vy�adova� od týchto osôb súèinnos�
v rozsahu oprávnení vnútorného audítora pod¾a § 32
ods. 1 a tieto osoby sú povinné súèinnos� poskytnú�.

(6) Pri vykonávaní vnútorného auditu vnútorný au-
dítor postupuje metódami zodpovedajúcimi urèenému
typu vnútorného auditu. Vnútorný audítor pri vyko-
návaní vnútorného auditu mô�e navzájom kombinova�
metódy zodpovedajúce rôznym typom vnútorného au-
ditu.

(7) Po vykonaní vnútorného auditu vnútorný audítor
vypracuje správu o výsledku vnútorného auditu (ïalej
len �audítorská správa�), ktorá obsahuje najmä pred-
met vnútorného auditu, nedostatky zistené vnútor-
ným auditom a odporúèania pre auditovaný subjekt
na nápravu zistených nedostatkov.

(8) Vnútorný audítor odovzdá audítorskú správu ve-
dúcemu auditovaného subjektu a vedúcemu príslu�-
ného ústredného orgánu,8) ktorí sú zodpovední za to,
�e odporúèania vnútorného audítora sa zoh¾adnia pri
náprave zistených nedostatkov. Ak výsledok vnútorné-
ho auditu zakladá podozrenie z trestnej èinnosti alebo
ak jeho rie�enie patrí do pôsobnosti orgánov príslu�-
ných pod¾a osobitných predpisov,14) odovzdá vnútorný
audítor audítorskú správu aj orgánom èinným v trest-
nom konaní alebo orgánom príslu�ným pod¾a osobit-
ných predpisov.14)

(9) Podrobnosti o vykonávaní vnútorného auditu
a o obsahu audítorskej správy ustanoví v�eobecne zá-
väzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

�TVRTÁ ÈAS�

SPOLOÈNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 36

(1) Kontrolný orgán mô�e pri vykonávaní následnej
finanènej kontroly ulo�i� kontrolovanému subjektu
pokutu do 100 000 Sk za nesplnenie povinností pod¾a
§ 14 ods. 2.

(2) Ulo�ením pokuty pod¾a odseku 1 nezanikajú po-
vinnosti, za ktorých poru�enie sa pokuta ulo�ila.
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(3) Pokutu pod¾a odseku 1 mo�no ulo�i� opakovane.

(4) Pri ukladaní pokuty pod¾a odseku 1 kontrolný
orgán vychádza z povahy, záva�nosti, doby trvania
a následkov poru�enia povinností.

(5) Pokutu pod¾a odseku 1 mo�no ulo�i� do �iestich
mesiacov odo dòa, keï sa kontrolný orgán dozvedel
o poru�ení povinností, najneskôr do troch rokov odo
dòa poru�enia povinností.

(6) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa právoplat-
nosti rozhodnutia o ulo�ení pokuty.

§ 37

(1) Ministerstvo mô�e ulo�i� orgánu verejnej správy
pokutu do 100 000 Sk za nesplnenie povinnosti pod¾a
§ 6 ods. 4.

(2) Ministerstvo mô�e ulo�i� ústrednému orgánu8)
pokutu do 100 000 Sk za nesplnenie povinnosti pod¾a
§ 27 ods. 1.

(3) Ministerstvo mô�e ulo�i� vnútornému audítorovi
pokutu do 10 000 Sk za nesplnenie povinnosti pod¾a
§ 31 ods. 2.

(4) Pri ukladaní pokút pod¾a odsekov 1 a� 3 sa pou-
�ijú ustanovenia § 36 ods. 2 a� 6.

§ 38

(1) Pokuty ulo�ené pod¾a tohto zákona sú príjmom
�tátneho rozpoètu, rozpoètu obce a rozpoètu vy��ieho
územného celku pod¾a toho, ktorý orgán ich ulo�il.

(2) Na konanie o ukladaní pokút pod¾a tohto zákona
sa vz�ahujú v�eobecné predpisy o správnom konaní.15)

§ 39

(1) Zamestnanec kontrolného orgánu, prizvaná oso-
ba a vnútorný audítor sú povinní zachováva� mlèanli-
vos� o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vý-
kone svojej èinnosti. Táto povinnos� trvá aj po
skonèení pracovného pomeru alebo výkonu èinnosti.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustano-
venia osobitného predpisu.18)

(3) Osoby pod¾a odseku 1 mô�e oslobodi� od povin-
nosti mlèanlivosti vedúci kontrolného orgánu alebo
vedúci ústredného orgánu.8)

§ 40

Ustanovenia tohto zákona sa pou�ijú, ak medziná-
rodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
neustanovuje inak.

§ 41

(1) Na finanèné kontroly, kontroly hospodárenia
s prostriedkami urèenými na plnenie úloh �tátnej
správy a kontroly hospodárenia s prostriedkami �tát-

neho rozpoètu vrátane ukladania poriadkových pokút
zaèaté pred úèinnos�ou tohto zákona sa vz�ahujú do-
teraj�ie predpisy.

(2) Ústredné orgány8) sú povinné zabezpeèi� vykoná-
vanie vnútorného auditu do �iestich mesiacov odo dòa
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.

(3) Roèné správy pod¾a § 6 ods. 4 a § 31 ods. 2
písm. b) sa prvý raz predlo�ia v roku 2003.

Èl. II

Zákon Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných or-
gánov �tátnej správy Slovenskej republiky v znení zá-
kona Slovenskej národnej rady è. 197/1991 Zb., záko-
na Slovenskej národnej rady è. 298/1991 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 494/1991 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 294/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 322/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 453/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 2/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 74/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., záko-
na è. 58/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 200/1998 Z. z., zákona è. 337/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 293/1999 Z. z., zákona
è. 95/2000 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 329/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z., zákona
è. 417/2000 Z. z., zákona è. 136/2001 Z. z., zákona
è. 241/2001 Z. z. a zákona è. 312/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa za slovo �colníctva� vkladá èiarka
a slová �a cien� sa nahrádzajú slovami �cien, finanènej
kontroly a vnútorného auditu�.

2. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypú��ajú slová �a finanè-
nej kontroly�.

3. V § 20a ods. 1 sa vypú��ajú slová �hospodárenia
s prostriedkami urèenými na plnenie úloh �tátnej
správy, ako aj�.

Èl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypú��a písmeno b).

Doteraj�ie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).

2. V § 2 ods. 2 sa vypú��ajú slová �a b)�.

3. V § 7 ods. 4 sa vypú��a písmeno b).

Doteraj�ie písmená c) a� e) sa oznaèujú ako písmená
b) a� d).

18) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
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4. V § 9 ods. 2 sa za slovo �úèelnos�� vkladá èiarka
a slovo �efektívnos��.

Èl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 386/1996 Z. z., zákona è. 358/1997 Z. z., zákona
è. 377/1998 Z. z., zákona è. 348/1999 Z. z., zákona
è. 441/2000 Z. z. a zákona è. 445/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 16 ods. 1 písm. f) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �pri výkone
kontroly postupuje ústredný orgán pod¾a osobitného
predpisu,10aa)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10aa znie:
�10aa) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

2. V § 24 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
�spôsobom ustanoveným osobitným predpisom10aa)�.

3. V § 31 ods. 5 sa odkaz 27a nad slovami �pod¾a
osobitného predpisu� nahrádza odkazom 10aa.�.

4. V § 44 ods. 2 sa vypú��ajú slová �a metodicky
riadi a koordinuje finanènú kontrolu u správcov roz-
poètových kapitol�.

5. V § 44 odsek 4 znie:
�(4) Na výkon finanènej kontroly pod¾a odsekov 2 a 3

sa pou�ijú ustanovenia osobitného predpisu.10aa)�.

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 27a sa vypú��a.

7. V § 44 sa vypú��a odsek 5.

Doteraj�í odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.

Èl. V

Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kon-
troly v znení zákona è. 150/2001 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 písm. d) a e) sa vypú��ajú slová �pod¾a
osobitného predpisu4)�.

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa vypú��a.

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia
�Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe.� nahrá-
dza citáciou �Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.�.

Èl. VI

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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503

Z Á K O N

z 18. októbra 2001

o podpore regionálneho rozvoja

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ ÈAS�

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje podmienky podpory regio-
nálneho rozvoja a pôsobnos� orgánov �tátnej správy,
obcí a vy��ích územných celkov, ktorými sú pod¾a
osobitného zákona samosprávne kraje,1) pri poskyto-
vaní tejto podpory.

§ 2

Základné pojmy

Na úèely tohto zákona
a) región je územne vymedzený priestor na tvorbu

a uskutoèòovanie regionálnej a �trukturálnej poli-
tiky na úrovni druhého stupòa alebo tretieho stup-
òa pod¾a klasifikácie �tatistických územných jed-
notiek,

b) regionálny rozvoj je trvalý rast hospodárskeho po-
tenciálu a sociálneho potenciálu regiónu, èo zvy�u-
je jeho hospodársku úroveò, výkonnos�, konkuren-
cieschopnos� a �ivotnú úroveò jeho obyvate¾ov;
región tak prispieva k hospodárskemu rozvoju
a k sociálnemu rozvoju krajiny,

c) sociálno-ekonomickí partneri sú ústredné orgány
�tátnej správy, orgány miestnej �tátnej správy,
obce a samosprávne kraje, podnikate¾ské subjek-
ty, mimovládne neziskové organizácie, reprezenta-
tívne zdru�enia zamestnávate¾ov,2) reprezentatívne
zdru�enia odborových zväzov3) a ïal�ie právnické
osoby a fyzické osoby pôsobiace v oblasti regionál-
neho rozvoja na celo�tátnej, regionálnej a miestnej
úrovni,

d) programovanie je proces plánovania, organizova-
nia, rozhodovania a finanèného zabezpeèenia pod-
pory regionálneho rozvoja na celo�tátnej, regionál-
nej alebo miestnej úrovni s cie¾om dosiahnu�
hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj v urèenom ob-
dobí,

e) partnerstvo je aktívna spolupráca sociálno-ekono-

mických partnerov na príprave, uskutoèòovaní,
monitorovaní a hodnotení programových doku-
mentov s prihliadnutím na potrebu podporova�
rovnoprávnos� mu�ov a �ien,

f) koncentrácia je sústredenie prostriedkov na podpo-
ru rozvoja najmä tých regiónov, ktorých ekonomic-
ká výkonnos� a �ivotná úroveò obyvate¾ov je dlho-
dobo ni��ia,

g) doplnkovos� je finanèné zabezpeèenie podpory re-
gionálneho rozvoja z  predvstupových  fondov Eu-
rópskej únie, �trukturálnych fondov Európskej
únie a Kohézneho fondu Európskej únie (ïalej len
�fondy Európskej únie�); prostriedky z fondov Eu-
rópskej únie nesmú nahrádza� verejné alebo iné
rovnocenné výdavky �tátu,

h) sektor je vládou Slovenskej republiky (ïalej len
�vláda�) urèený okruh odborov èinností.     

DRUHÁ ÈAS�

PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

§ 3

Hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja

(1) Hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja sú:
a) zabezpeèi� vyvá�ený hospodársky rozvoj a sociálny

rozvoj Slovenskej republiky,
b) odstráni� alebo zmierni� rozdiely v úrovni hospo-

dárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov,
c) zabráni� vzniku nových oblastí s nízkou ekonomic-

kou výkonnos�ou a �ivotnou úrovòou obyvate¾ov,
d) trvalo udr�a� hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj

regiónov.

(2) Podpora regionálneho rozvoja pod¾a odseku 1 je
zameraná najmä na
a) rozvoj hospodárstva a podnikate¾ského prostredia

s cie¾om zvý�i� jeho produktivitu, zlep�i� �truktúru
hospodárstva, vytvára� nové pracovné miesta a sta-
bilizova� ohrozené pracovné miesta,

b) rozvoj ¾udských zdrojov s cie¾om dosahova� rovno-
váhu vo vývoji dopytu a ponuky na regionálnom
trhu práce a vytvára� rovnos� pracovných príle�i-
tostí pre mu�ov a �eny,

c) trvalý rozvoj výskumu a vývoja prispievajúceho
k celkovému rozvoju regiónov s dôrazom na podpo-
ru zavádzania nových technológií a inovácií,

1) Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vy��ích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
2) § 2 ods. 2 zákona è. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
3) § 2 ods. 3 zákona è. 106/1999 Z. z.
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d) medzi�tátnu, cezhraniènú a medziregionálnu spo-
luprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme tr-
valo udr�ate¾ného rozvoja regiónu,

e) rozvoj cestovného ruchu,
f) zlep�enie sociálnej infra�truktúry regiónu,
g) zlep�enie technickej infra�truktúry regiónu,
h) verejné práce4) podporujúce rozvoj regiónu,
i) rozvoj kultúry, kultúrnych èinností a slu�ieb vráta-

ne rozvoja umeleckých èinností, starostlivosti
o kultúrne dedièstvo a o obnovu a revitalizáciu pa-
miatkového fondu,

j) rozvoj obèianskej vybavenosti a rozvoj slu�ieb v re-
gióne,

k) opatrenia na ochranu a tvorbu �ivotného pro-
stredia a na obmedzovanie vplyvov po�kodzujúcich
�ivotné prostredie,

l) podporu efektívneho vyu�ívania prírodných zdrojov
regiónu.

§ 4

Podporované regióny

(1) Podporované regióny pod¾a § 2 písm. f) sú:
a) hospodársky slabé regióny, ktoré pod¾a ukazovate-

¾ov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vy-
kazujú podstatne ni��iu úroveò rozvoja, ako je
priemerná úroveò v Slovenskej republike; urèujú
ich ukazovatele charakterizujúce najmä trh práce,
úroveò a �truktúru hospodárstva, príjmy samo-
správnych krajov, obcí a obyvate¾ov �ijúcich na ich
území, ako aj hustotu osídlenia,

b) regióny s nepriaznivou �truktúrou, v ktorých sú
sústredené negatívne dôsledky �trukturálnych
zmien, dochádza v nich k útlmu odvetví a výrob-
ných podnikov a k rastu nezamestnanosti; urèujú
ich ukazovatele charakterizujúce najmä trh práce
a rozvoj podnikania.

(2) Podporované regióny pod¾a odseku 1 urèuje vlá-
da na základe návrhu Ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len �minis-
terstvo�).

(3) Pri podpore regionálneho rozvoja z   fondov Eu-
rópskej únie sa za hospodársky slabé regióny pova-
�ujú regióny na úrovni druhého stupòa pod¾a klasi-
fikácie �tatistických územných jednotiek, v ktorých
hodnota hrubého domáceho produktu na obyvate¾a
v parite kúpnej sily je ni��ia ako 75 % hodnoty
hrubého domáceho produktu na obyvate¾a Európ-
skej únie v parite kúpnej sily v priemere za posledné
tri roky.

§ 5

Základné dokumenty podpory
 regionálneho rozvoja

Podpora regionálneho rozvoja sa uskutoèòuje v sú-
lade s programovaním na základe

a) Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (ïalej len �národný plán�),

b) regionálneho operaèného programu,
c) sektorového operaèného programu,
d) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho roz-

voja samosprávneho kraja,
e) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho roz-

voja obce.

§ 6

Národný plán

(1) Národný plán je základný strednodobý strate-
gicko-plánovací dokument na rozvoj regiónov vypra-
covaný spravidla na pä� a� sedem rokov. Obsahuje
analýzu hospodárskej situácie a sociálnej situácie
v regiónoch a potenciálu potrebného na ich rozvoj,
urèenie rozvojových cie¾ov a prvoradých úloh po-
trebných na dosiahnutie týchto cie¾ov vrátane stra-
tégie, plánovaných èinností a vplyvu na �ivotné
prostredie. Národný plán obsahuje tie� rámcový ná-
vrh finanèného a administratívneho zabezpeèenia
podpory regionálneho rozvoja.

(2) Národný plán vypracúva ministerstvo v spolu-
práci so sociálno-ekonomickými partnermi. Na zákla-
de odporúèania Národného monitorovacieho výboru
(§ 15) ho ministerstvo predkladá na schválenie vláde.

§ 7

Regionálny operaèný program

(1) Regionálny operaèný program je strednodobý do-
kument vypracovaný na úrovni druhého stupòa po-
d¾a klasifikácie �tatistických územných jednotiek,
ktorý obsahuje analýzu hospodárskej situácie a so-
ciálnej situácie regiónu, ciele a prvoradé potreby v roz-
voji regiónu, súhrnný popis opatrení plánovaných na
dosiahnutie cie¾ov a prvoradých potrieb v rozvoji re-
giónu, rámcový finanèný plán a ustanovenia na jeho
zabezpeèenie.

(2) Regionálny operaèný program vypracúvajú
samosprávne kraje vo vzájomnej spolupráci v rámci
regiónu na úrovni druhého stupòa pod¾a klasifikácie
�tatistických územných jednotiek na základe partner-
stva v súlade s cie¾mi a prvoradými potrebami ustano-
venými v národnom pláne.

(3) Regionálny operaèný program na základe odpo-
rúèania regionálneho monitorovacieho výboru (§ 18)
a Národného monitorovacieho výboru schva¾uje na
návrh ministerstva vláda.

§ 8

Sektorový operaèný program

(1) Sektorový operaèný program je strednodobý do-
kument vypracovaný pre vopred urèené sektory; obsa-
huje ciele a prvoradé potreby sektoru, súhrnný popis

4) § 2 písm. a) zákona è. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
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opatrení plánovaných na dosiahnutie cie¾ov a prvora-
dých potrieb, rámcový finanèný plán a ustanovenia na
jeho zabezpeèenie. Poèet a zameranie sektorových
operaèných programov urèí vláda.

(2) Sektorový operaèný program vypracúva ústredný
orgán �tátnej správy v spolupráci so  sociálno-ekono-
mickými partnermi na základe partnerstva v súlade
s cie¾mi a prvoradými potrebami ustanovenými v ná-
rodnom pláne.

(3) Sektorový operaèný program na základe odporú-
èania Národného monitorovacieho výboru a na návrh
ministerstva schva¾uje vláda.

§ 9

Program hospodárskeho rozvoja
 a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja

(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja samosprávneho kraja je strednodobý progra-
mový dokument, ktorý obsahuje najmä
a) analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo-

ja na území samosprávneho kraja, hlavné smery
jeho vývoja a urèenie jeho cie¾ov a prvoradých po-
trieb,

b) urèenie okresov a obcí, ktorých rozvoj je potrebné
podporova� s oh¾adom na potrebu rovnováhy v roz-
voji samosprávneho kraja,

c) úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infra-
�truktúry, sociálnej infra�truktúry, v starostlivosti
o �ivotné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre
a v ïal�ích oblastiach pod¾a § 3 ods. 2,

d) návrh finanèného a administratívneho zabezpeèe-
nia.

(2) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja samosprávneho kraja je v súlade s cie¾mi a pr-
voradými potrebami ustanovenými v národnom pláne
a s podkladom na vypracovanie príslu�ného regionál-
neho operaèného programu.

(3) Podkladom na vypracovanie programu hospodár-
skeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho
kraja sú aj programy hospodárskeho rozvoja a sociál-
neho rozvoja obcí na jeho území. �tát poskytuje samo-
správnym krajom finanèné prostriedky na výdavky
súvisiace s vypracovaním programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
a programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho roz-
voja obcí.

§ 10

Program hospodárskeho rozvoja
 a sociálneho rozvoja obce

(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce je strednodobý programový dokument,
ktorý obsahuje najmä
a) analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo-

ja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cie¾ov
a prvoradých potrieb,

b) úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infra-
�truktúry,  sociálnej infra�truktúry, v starostlivos-
ti o �ivotné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre
a v ïal�ích oblastiach pod¾a § 3 ods. 2,

c) návrh finanèného a administratívneho zabezpeèe-
nia.

§ 11

Finanèné zabezpeèenie podpory
 regionálneho rozvoja

(1) Na finanèné zabezpeèenie podpory regionálneho
rozvoja mo�no pou�i� prostriedky �tátneho rozpoètu,
�tátnych fondov, rozpoètu samosprávnych krajov, roz-
poètu obcí, prostriedky fyzických osôb, prostriedky
iných právnických osôb, úvery a príspevky medziná-
rodných organizácií.

(2) Doplnkovým zdrojom finanèného zabezpeèenia
podpory regionálneho rozvoja mô�u by� prostriedky
z fondov Európskej únie.

(3) Príjemcovia prostriedkov z finanèného zabezpe-
èenia podpory regionálneho rozvoja mô�u by� podni-
kate¾ské subjekty, obce a nimi zalo�ené právnické oso-
by alebo zdru�enia obcí, samosprávne kraje a nimi
zriadené právnické osoby, neziskové organizácie5)
a iné právnické osoby, ktoré o ne po�iadajú a predlo�ia
projekt, pod¾a ktorého sa majú uskutoèni� opatrenia
obsiahnuté v regionálnych operaèných programoch,
v sektorových operaèných programoch, v programoch
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samo-
správneho kraja a v programoch hospodárskeho roz-
voja a sociálneho rozvoja obce.

(4) Na hospodárenie s finanènými prostriedkami
poskytnutými zo �tátneho rozpoètu, �tátnych fondov
a z fondov Európskej únie sa vz�ahujú ustanovenia
osobitného predpisu.6)

(5) Kontrolu finanèného zabezpeèenia podpory re-
gionálneho rozvoja z prostriedkov �tátneho rozpoètu,
�tátnych fondov a fondov Európskej únie upravuje
osobitný predpis.7)

5) Napríklad zákon è. 83/1990 Zb. o zdru�ovaní obèanov v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona è. 147/1997 Z. z., zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z., zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich v�eobecne
prospe�né slu�by.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích predpisov.
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z., 

zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení zákona è. 150/2001 Z. z.,
zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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TRETIA  ÈAS�

PÔSOBNOS� ORGÁNOV �TÁTNEJ SPRÁVY,
 OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

 PRI PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA

§ 12

Ministerstvo

Ministerstvo
a) koordinuje èinnos� orgánov �tátnej správy, obcí a

samosprávnych krajov zúèastnených na príprave
a uskutoèòovaní národného plánu, regionálnych
operaèných programov a sektorových operaèných
programov,

b) monitoruje a analyzuje hospodársku situáciu a so-
ciálnu situáciu v jednotlivých regiónoch Slovenskej
republiky,

c) vypracúva v spolupráci so  sociálno-ekonomickými
partnermi  návrh národného plánu, predkladá ho
vláde na schválenie, vyhodnocuje jeho plnenie
a roène predkladá vláde správu o jeho plnení,

d) riadi prípravu, plnenie a vyhodnocovanie regionál-
nych operaèných programov,

e) raz roène predkladá vláde správu o plnení regionál-
nych operaèných programov a správu o plnení sek-
torových operaèných programov,

f) zabezpeèuje výber projektov v rámci uskutoèòova-
nia regionálnych operaèných programov a v spolu-
práci s orgánmi �tátnej správy, s obcami a samo-
správnymi krajmi zabezpeèuje ich nezávislé
expertné posudzovanie,

g) pripravuje podklady pre èinnos� regionálnych mo-
nitorovacích výborov a Národného monitorovacieho
výboru,

h) zabezpeèuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie
v oblasti hospodárskej a sociálnej súdr�nosti a cez-
hraniènej spolupráce, koordinuje vyu�ívanie finan-
èných prostriedkov z fondov Európskej únie v ob-
lasti hospodárskej a sociálnej súdr�nosti
a cezhraniènej spolupráce,

i) zriaïuje Agentúru na podporu regionálneho rozvo-
ja, regionálne monitorovacie výbory a Národný mo-
nitorovací výbor,

j) po�aduje od orgánov �tátnej správy, obcí a samo-
správnych krajov informácie potrebné na uskutoè-
nenie pôsobnosti pod¾a písmen a) a� g),

k) zabezpeèuje spoluprácu s ostatnými ústrednými
orgánmi �tátnej správy.

§ 13

Ostatné ústredné orgány �tátnej správy

(1) Ostatné ústredné orgány �tátnej správy v rozsa-
hu svojej pôsobnosti
a) plnia úlohy súvisiace s hlavnými cie¾mi podpory

regionálneho rozvoja pod¾a § 3,  
b) spolupracujú pri vypracúvaní a uskutoèòovaní ná-

rodného plánu a regionálnych operaèných progra-
mov v rozsahu, ktorý urèí vláda,

c) v spolupráci so  sociálno-ekonomickými partnermi
vypracúvajú sektorové operaèné programy, ktoré
súèasne uskutoèòujú a pravidelne vyhodnocujú;
vyhodnotenia predkladajú polroène ministerstvu,

d) zabezpeèujú výber projektov v súlade s prvoradými
potrebami ustanovenými v sektorových operaè-
ných programoch a ich nezávislé expertné posudzo-
vanie,

e) spolupracujú pri vypracúvaní programu hospodár-
skeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho
kraja,

f) zabezpeèujú v rámci svojich kompetencií spoluprá-
cu s orgánmi Európskej únie a vyu�ívanie finan-
èných prostriedkov z fondov Európskej únie okrem
§ 12 písm. h).

(2) Na po�iadanie ústredných orgánov �tátnej správy
spolupracujú pri plnení týchto úloh v�etky orgány
�tátnej správy.

§ 14

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

(1) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja za-
bezpeèuje vyu�ívanie finanèných prostriedkov z fon-
dov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej
súdr�nosti a cezhraniènej spolupráce.

(2) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
a) plní pri vyu�ívaní finanèných prostriedkov z pred-

vstupových fondov Európskej únie v oblasti hospo-
dárskej a sociálnej súdr�nosti a cezhraniènej spo-
lupráce úlohy spojené najmä s verejným
obstarávaním,8) uzatváraním zmlúv, vykonávaním
platieb, vedením úètovnej evidencie, technickým
uskutoèòovaním projektov, ako aj s komplexným
monitorovaním a kontrolou pou�itia finanèných
zdrojov,

b) zabezpeèuje pri  vyu�ívaní finanèných prostriedkov
zo �trukturálnych   fondov  Európskej únie v oblas-
ti hospodárskej a sociálnej súdr�nosti a cezhraniè-
nej spolupráce finanèné zdroje a platobný re�im.

§ 15

Národný monitorovací výbor

(1) Národný monitorovací výbor
a) prerokúva a odporúèa vláde na schválenie národný

plán, regionálne operaèné programy a sektorové
operaèné programy,

b) monitoruje napåòanie cie¾ov a prvoradých potrieb
urèených v národnom pláne a navrhuje opatrenia
na ich urýchlené a efektívne zabezpeèenie,

c) prerokúva a odporúèa vláde na schválenie výroèné
správy a závereènú správu o napåòaní cie¾ov a pr-
voradých potrieb urèených v národnom pláne,

d) prerokúva a odporúèa vláde na schválenie výroèné
správy a závereèné správy o napåòaní cie¾ov a o pl-
není prvoradých potrieb urèených v regionálnych
operaèných programoch a v sektorových operaè-
ných programoch,

8) Zákon è. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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e) prerokúva návrhy na zmenu obsahu národného
plánu, regionálnych operaèných programov, sekto-
rových operaèných programov a odporúèa ich na
schválenie vláde.

(2) Èlenstvo v Národnom monitorovacom výbore je
zalo�ené na partnerstve a sú v òom zástupcovia
a) orgánov �tátnej správy,
b) obcí a samosprávnych krajov,
c) regionálnych monitorovacích výborov,
d) ostatných sociálno-ekonomických partnerov,
e) verejnoprávnych in�titúcií.

(3) Predsedom Národného monitorovacieho výboru
je minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.

(4) Národný monitorovací výbor je vytvorený na plá-
novacie obdobie národného plánu.

(5) Podrobnosti týkajúce sa zlo�enia, úloh, organizá-
cie a èinnosti Národného monitorovacieho výboru
upravuje �tatút, ktorý na návrh ministerstva schva¾u-
je vláda.

§ 16

Samosprávny kraj

Samosprávny kraj na v�eobecný rozvoj svojho úze-
mia a zabezpeèenie potrieb jeho obyvate¾ov pri výkone
samosprávy najmä
a) vypracúva, schva¾uje a pravidelne vyhodnocuje pl-

nenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálne-
ho rozvoja územia samosprávneho kraja, prípadne
jeho èastí, podie¾a sa na ich uskutoèòovaní a pra-
videlne vyhodnocuje jeho plnenie,

b) vypracúva regionálny operaèný program v spolu-
práci s ïal�ími samosprávnymi krajmi vytvárajúci-
mi �tatistickú územnú jednotku na úrovni druhého
stupòa (§ 4 ods. 3), podie¾a sa na jeho uskutoèòo-
vaní a pravidelne vyhodnocuje jeho plnenie,

c) spolupracuje s ministerstvom a ostatnými ústred-
nými orgánmi �tátnej správy na príprave národné-
ho plánu, na príprave sektorových operaèných
programov, spolupracuje s príslu�ným ústredným
orgánom �tátnej správy a s ostatnými sociálno-eko-
nomickými partnermi [§ 2 písm. c)]; podie¾a sa na
pravidelnom vyhodnocovaní ich plnenia,

d) zabezpeèuje trvalo udr�ate¾ný hospodársky rozvoj
a sociálny rozvoj na území samosprávneho kraja,

e) obstaráva a schva¾uje jednotlivé rozvojové projekty
regionálneho charakteru, podie¾a sa na ich usku-
toèòovaní a vyhodnocuje ich plnenie, vykonáva
vlastnú investiènú èinnos� a podnikate¾skú èin-
nos�,

f) vypracúva, schva¾uje a vyhodnocuje plnenie jed-
notlivých programov medzinárodnej spolupráce na
regionálnej úrovni [§ 3 ods. 2 písm. d)] a podie¾a sa
na ich uskutoèòovaní,

g) pravidelne monitoruje a hodnotí rozvoj územia

samosprávneho kraja a pravidelne vypracúva sprá-
vy o hospodárskom rozvoji a sociálnom rozvoji
samosprávneho kraja,

h) zabezpeèuje prostriedky v rozsahu svojej pôsob-
nosti na odstraòovanie ne�iaducich rozdielov na
území samosprávneho kraja,

i) zabezpeèuje vzájomnú spoluprácu s ïal�ími samo-
správnymi krajmi a rozvoj spolupráce s územnými
celkami alebo s orgánmi iných �tátov9) vykonávajú-
cimi regionálne funkcie pri výkone samosprávy,

j) mô�e zriaïova� právnické osoby na podporu regio-
nálneho rozvoja územia samosprávneho kraja, naj-
mä územné agentúry na podporu regionálneho roz-
voja,

k) vedie evidenciu programov hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a obcí,

l) plní ïal�ie úlohy ustanovené osobitnými zákon-
mi.10)

§ 17

Obec

Obec na v�estranný rozvoj svojho územia a zabezpe-
èenie potrieb jeho obyvate¾ov pri výkone samosprávy
najmä
a) vypracúva, schva¾uje a pravidelne vyhodnocuje pl-

nenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálne-
ho rozvoja obce a zabezpeèuje jeho plnenie,

b) poskytuje súèinnos� na príprave a uskutoèòovaní
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho roz-
voja samosprávneho kraja, na území ktorého sa
obec nachádza,

c) poskytuje súèinnos� na príprave regionálnych ope-
raèných programov,

d) spolupracuje pri zabezpeèovaní rozvojových záme-
rov spoloèných pre viacero obcí,

e) zriaïuje s inými obcami zdru�enie obcí11) s pred-
metom èinnosti, ktorým napomáha hospodársky
rozvoj a sociálny rozvoj obce, ako aj samosprávne-
ho kraja,

f) vypracúva stanovisko k programom regionálneho
rozvoja [§ 5 písm. a) a� d)].

§ 18

Regionálny monitorovací výbor

(1) Regionálny monitorovací výbor
a) prerokúva a odporúèa vláde na schválenie regionál-

ny operaèný program,
b) monitoruje plnenie úloh regionálneho operaèného

programu,
c) schva¾uje výroèné správy a závereènú správu o pl-

není regionálneho operaèného programu, ktoré
predkladá Národnému monitorovaciemu výboru,

d) urèuje regionálne kritériá na výber projektov finan-
covaných v rámci regionálneho operaèného progra-
mu a berie na vedomie výber týchto projektov,

e) prerokúva návrhy na zmenu obsahu regionálneho

 9) § 5 ods. 1 zákona è. 302/2001 Z. z.
10) Napríklad zákon è. 302/2001 Z. z.
11) § 20b zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona è. 453/2001 Z. z.
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operaèného programu a predkladá ich Národnému
monitorovaciemu výboru.

(2) Èlenstvo v regionálnom monitorovacom výbore je
zalo�ené na partnerstve a sú v òom zástupcovia
a) orgánov �tátnej správy,
b) obcí a samosprávnych krajov,
c) ostatných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí

pôsobia v príslu�nom regióne.

(3) Regionálny monitorovací výbor je vytvorený na
plánovacie obdobie národného plánu.

(4) Podrobnosti o organizácii, èinnosti, úlohách, zlo-

�ení a poète èlenov regionálneho monitorovacieho vý-
boru upravuje �tatút, ktorý schva¾uje ministerstvo.

ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIE

§ 19

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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504

Z Á K O N

zo 6. novembra 2001,

ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
è. 70/1997 Z. z., zákona è. 354/1997 Z. z., zákona
è. 366/1997 Z. z., zákona è. 386/1997 Z. z., zákona
è. 394/1998 Z. z., zákona è. 56/1999 Z. z., zákona
è. 292/1999 Z. z., zákona è. 95/2000 Z. z., zákona
è. 241/2000 Z. z., zákona è. 245/2000 Z. z. a zákona
è. 450/2000 Z. z. sa dopåòa takto:

1. § 20 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Do pôsobnosti okresného úradu práce patrí aj

uzatváranie dohôd o náhradách cestovných výdavkov
pod¾a § 86 ods. 2 a 3 a poskytovanie náhrad cestov-
ných výdavkov pod¾a § 86 ods. 4.�.

2. Za § 85 sa vkladá § 86, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 86

Náhrada cestovných výdavkov

(1) Náhrada cestovných výdavkov je na úèely tohto
zákona náhrada preukázaných cestovných výdavkov
zamestnanca z miesta jeho trvalého pobytu13a) alebo
z miesta jeho prechodného pobytu13b) do miesta výko-
nu práce a spä�.

(2) Okresný úrad práce do 30 dní od vzniku pracov-
ného pomeru uzatvorí so zamestnancom, ktorý bol

evidovaný ako nezamestnaný najmenej 12 mesiacov,
alebo so zamestnancom, ktorý po absolvovaní �koly
bol evidovaný ako nezamestnaný najmenej �es� mesia-
cov, dohodu o náhrade cestovných výdavkov.

(3) Dohoda uzatvorená pod¾a odseku 2 obsahuje
najmä
a) miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného

pobytu zamestnanca a miesto výkonu práce,
b) dátum vzniku pracovného pomeru zamestnanca,
c) vý�ku cestovných výdavkov a spôsob ich náhrady,
d) záväzok okresného úradu práce, �e bude poskyto-

va� zamestnancovi náhradu preukázaných cestov-
ných výdavkov najneskôr do 10 dní odo dòa pred-
lo�enia dokladov zamestnancom o cestovných
výdavkoch, ak sa okresný úrad práce nedohodne so
zamestnancom o èase náhrady inak.

(4) Okresný úrad práce poskytuje náhradu preuká-
zaných cestovných výdavkov najdlh�ie poèas 12 me-
siacov odo dòa vzniku pracovného pomeru a najviac
v sume 1 500 Sk za mesiac.

(5) Náhrada cestovných výdavkov sa poskytuje
z úèelovej dotácie zo �tátneho rozpoètu.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
�13a) § 3 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Sloven-

skej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky.
  13b) § 8 zákona è. 253/1998 Z. z.�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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505

Z Á K O N

zo 6. novembra 2001,

ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z.
o zamestnanosti v znení neskor�ích predpisov a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
è. 70/1997 Z. z., zákona è. 354/1997 Z. z., zákona
è. 366/1997 Z. z., zákona è. 386/1997 Z. z., zákona
è. 394/1998 Z. z., zákona è. 56/1999 Z. z., zákona
è. 292/1999 Z. z., zákona è. 95/2000 Z. z., zákona
è. 241/2000 Z. z., zákona è. 245/2000 Z. z., zákona
è. 450/2000 Z. z. a zákona è. 504/2001 Z. z. sa dopåòa
takto:

1. V § 20 sa odsek 2 dopåòa písmenom z), ktoré znie:
�z) vydáva� obèanom potvrdenia na úèely odpustenia

platenia poistného na zdravotné poistenie, nemo-
censké poistenie a dôchodkové zabezpeèenie a po-
vinnosti platenia príspevku na poistenie v neza-
mestnanosti platených zamestnávate¾om a o tom,
�e sú
1. dlhodobo nezamestnaní,
2. absolventi �kôl, ktorí sú vedení v evidencii neza-

mestnaných viac ako �es� mesiacov,
3. osoby, ktoré boli vedené ako dlhodobo nezamest-

nané pred nástupom na dohodnuté verejnopro-
spe�né pracovné miesto pod¾a § 91a,

4. absolventi �kôl, ktorí boli vedení ako nezamest-
naní viac ako �es� mesiacov pred nástupom na
dohodnuté pracovné miesto pre absolventa �koly
na urèitú dobu pod¾a § 90a.�.

2. V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: �Do
vymeriavacieho základu zamestnávate¾a sa na pä� me-
siacov nezahàòa vymeriavací základ zamestnanca,
ktorému bolo vydané potvrdenie pod¾a § 20 ods. 2
písm. z) a s ktorým zamestnávate¾ uzatvoril pracovnú
zmluvu aspoò na pä� mesiacov.�.

3. Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 90a

Dohodnuté pracovné miesto pre absolventa
�koly na urèitú dobu

(1) Dohodnuté pracovné miesto pre absolventa �koly
je ka�dé pracovné miesto, na ktoré je prijatý absolvent
�koly, ktorý je evidovaný ako nezamestnaný najmenej
�es� mesiacov, a to na základe dohody uzatvorenej

medzi okresným úradom práce a zamestnávate¾om
najviac na tri mesiace.

(2) Okresný úrad práce poskytuje zamestnávate¾ovi
z úèelovej dotácie zo �tátneho rozpoètu príspevok na
úhradu mzdy alebo platu zamestnanca vo vý�ke me-
saènej minimálnej mzdy platnej k poslednému dòu
mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje, a príspevok
na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemo-
censké poistenie a dôchodkové zabezpeèenie platené
zamestnávate¾om v sume urèenej z vymeriavacieho
základu pod¾a osobitných predpisov.13h)

(3) Okresný úrad práce neposkytne príspevok pod¾a
odseku 2, ak má zamestnávate¾ ni��í poèet zamest-
nancov ako �es� mesiacov pred podaním �iadosti.

(4) Dohoda pod¾a odseku 1 obsahuje najmä
a) poèet nezamestnaných absolventov �koly, ktorých

prijme zamestnávate¾ do pracovného pomeru, a ich
profesijnú a kvalifikaènú �truktúru,

b) deò vzniku pracovného pomeru a èas trvania pra-
covného pomeru,

c) vý�ku príspevku a spôsob jeho poskytnutia,
d) záväzok okresného úradu práce, �e bude poskyto-

va� zamestnávate¾ovi príspevok pod¾a odseku 2 raz
za mesiac, najneskôr do 30 dní odo dòa predlo�enia
dokladov zamestnávate¾om,

e) záväzok zamestnávate¾a, �e do urèeného termínu
predlo�í pracovné zmluvy prijatých absolventov
�kôl, a záväzok, �e oznámi okresnému úradu práce
ka�dé skonèenie pracovného pomeru uzatvoreného
pod¾a odseku 1, a to najneskôr do 30 dní od jeho
skonèenia.�.

Èl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení V�eobecnej zdravot-
nej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a obèianskych zdravotných pois�ovní
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 231/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 202/1997 Z. z.,
zákona è. 332/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 11/1999 Z. z., zákona è. 56/1999, zákona
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è. 151/1999 Z. z., zákona è. 242/2000 Z. z., zákona
è. 245/2000 Z. z., zákona è. 448/2000 Z. z. a zákona
è. 233/2001 Z. z. sa dopåòa takto:

V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: �Do
vymeriavacieho základu zamestnávate¾a sa na pä� me-
siacov nezahàòa vymeriavací základ zamestnanca,
ktorému bolo vydané potvrdenie pod¾a osobitného
predpisu11ad) a s ktorým zamestnávate¾ uzatvoril pra-
covnú zmluvu aspoò na pä� mesiacov.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 11ad znie:
�11ad) § 20 ods. 2 písm. z) zákona è. 387/1996 Z. z. v znení zákona

è. 504/2001 Z. z.�.

Èl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 376/1996 Z. z.,

zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 386/1996 Z. z., zákona è. 354/1997 Z. z., zákona
è. 366/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 236/1998 Z. z., zákona è. 238/1998 Z. z., zákona
è. 56/1999 Z. z., zákona è. 300/1999 Z. z., zákona
è. 345/1999 Z. z., zákona è. 232/2000 Z. z., zákona
è. 233/2000 Z. z., zákona è. 243/2000 Z. z., zákona
è. 245/2000 Z. z., zákona è. 467/2000 Z. z., zákona
è. 242/2001 Z. z. a zákona è. 385/2001 Z. z. sa dopåòa
takto:

V § 15 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: �Do
vymeriavacieho základu zamestnávate¾a sa na pä� me-
siacov nezahàòa vymeriavací základ zamestnanca,
ktorému bolo vydané potvrdenie pod¾a osobitného
predpisu16aa) a s ktorým zamestnávate¾ uzatvoril pra-
covnú zmluvu aspoò na pä� mesiacov.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 16aa znie:
�16aa) § 20 ods. 2 písm. z) zákona è. 387/1996 Z. z. v znení zákona

è. 504/2001 Z. z.�.

Èl. IV

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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506

Z Á K O N

zo 7. novembra 2001

o financovaní základných �kôl, stredných �kôl a �kolských zariadení a o doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách

v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento zákon upravuje financovanie �kôl, ktoré
tvoria sústavu základných �kôl a stredných �kôl,1)
a financovanie �kolských zariadení,2) ktoré sú zarade-
né do siete �kôl alebo siete �kolských zariadení pod¾a
osobitného predpisu,3) a financovanie stredísk prak-
tického vyuèovania,4) ktoré sú zaradené do zoznamu
stredísk praktického vyuèovania.5)

(2) Právo na bezplatné vzdelanie �tát zaruèuje obèa-
nom v �kolách zriaïovaných pod¾a osobitných predpi-
sov6) (ïalej len ��tátna �kola�).

(3) �tát utvára primerané mo�nosti na financovanie
výchovy a vzdelávania
a) v cirkevných �kolách a súkromných �kolách7) (ïa-

lej len �ne�tátna �kola�),
b) v �kolách pre záujmové vzdelávanie,8) v strediskách

praktického vyuèovania zriadených pod¾a osobit-
ných predpisov,9) v �kolských zariadeniach pod¾a
osobitného predpisu10) a v obecných �kolských za-
riadeniach11) (ïalej len �verejné �kolské zariadenie�),

c) v cirkevných �kolách pre záujmové vzdelávanie,
v súkromných �kolách pre záujmové vzdelávanie,
v cirkevných strediskách praktického vyuèovania,

v súkromných strediskách praktického vyuèova-
nia,12) v cirkevných �kolských zariadeniach a v súk-
romných �kolských zariadeniach11) (ïalej len �ne-
�tátne �kolské zariadenie�).

(4) V ne�tátnych �kolách a v ne�tátnych �kolských
zariadeniach sa vzdelávanie mô�e poskytova� za úhra-
du.13)

(5) Na rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahujú
v�eobecné predpisy o správnom konaní.14)

(6) Tento zákon sa nevz�ahuje na �koly v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, �koly v pô-
sobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej re-
publiky a �koly v pôsobnosti Ministerstva obrany Slo-
venskej republiky.

§ 2

Zdroje financovania �tátnych �kôl a verejných
�kolských zariadení a ne�tátnych �kôl

a ne�tátnych �kolských zariadení

(1) Zdroje financovania �tátnych �kôl a verejných
�kolských zariadení sú:
a) prostriedky �tátneho rozpoètu,15)
b) prostriedky z rozpoètov obcí alebo prostriedky

z rozpoètov vy��ích územných celkov,16)
c) prostriedky prijaté od iných fyzických osôb a práv-

nických osôb za vyu�itie priestorov �kôl alebo �kol-
ských zariadení v èase mimo výchovno-vzdelávacie-
ho procesu,17)

  1) § 2 ods. 1 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných �kôl (�kolský zákon) v znení neskor�ích predpisov. 
  2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o �kolských zariadeniach v znení neskor�ích predpisov.
  3) Zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. o �tátnej správe v �kolstve a �kolskej samospráve v znení neskor�ích predpisov.
  4) § 9a zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
  5) § 10 ods. 3 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
  6) Zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.

§ 10 ods. 1 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích zákonov.
  7) § 57a a 57b zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
  8) § 33a zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
  9) § 10 ods. 1 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.

§ 4a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
10) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
11) § 2 ods. 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
12) § 10 ods. 2 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
13) Èl. 42 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
14) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
15) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích predpisov.
16) Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vy��ích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
17) § 20 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
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d) zisk z podnikate¾skej èinnosti,18)
e) príspevky od rodièov alebo inej osoby, ktorá má voèi

die�a�u vy�ivovaciu povinnos�, na èiastoènú úhra-
du nákladov spojených s hmotnou starostlivos�ou
v �kolských zariadeniach pod¾a osobitných predpi-
sov,19)

f) príspevky a dary od domácich a zahranièných práv-
nických osôb a fyzických osôb,

g) iné zdroje pod¾a osobitného predpisu.20)

(2) Zdroje financovania ne�tátnych �kôl a ne�tát-
nych �kolských zariadení sú:
a) príspevky zo �tátneho rozpoètu,21)
b) prostriedky z rozpoètov obcí alebo prostriedky

z rozpoètov vy��ích územných celkov,
c) zisk z podnikate¾skej èinnosti,18)
d) príspevky od zriaïovate¾ov,
e) príspevky na úhradu nákladov na výchovu a vzde-

lanie od rodièov alebo inej osoby, ktorá má voèi
die�a�u vy�ivovaciu povinnos�; vý�ku príspevku na
nasledujúci �kolský rok riadite¾ �koly alebo riadite¾
�kolského zariadenia zverejní najneskôr do 15. má-
ja a oznámi príslu�nému orgánu �tátnej správy,

f) príspevky a dary od domácich a zahranièných práv-
nických osôb a fyzických osôb,

g) iné zdroje pod¾a osobitného predpisu.20)

Financovanie �tátnych �kôl  a verejných
�kolských zar iadení  z  prostr iedkov

�tátneho rozpoètu

§ 3

(1) �tátnym �kolám a verejným �kolským zariade-
niam, ktoré sú rozpoètové organizácie, sa zo �tátneho
rozpoètu poskytujú finanèné prostriedky na
a) be�né výdavky,
b) kapitálové výdavky.

(2) V rámci be�ných výdavkov sa �tátnym �kolám
a verejným �kolským zariadeniam poskytujú finanèné
prostriedky na
a) mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné osobné vy-

rovnania zamestnancov, ktorí zabezpeèujú výchov-
no-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabez-

peèujú slu�by súvisiace s prevádzkovaním a rozvo-
jom �koly a �kolského zariadenia,

b) poistné a príspevok zamestnávate¾a do pois�ovní
a Národného úradu práce,22)

c) tovar a ïal�ie slu�by (prevádzkové náklady),
d) výdavky pod¾a osobitných predpisov formou be�-

ných transferov.23)

(3) Poèet pedagogických zamestnancov v �tátnych
�kolách a vo verejných �kolských zariadeniach, ktorí
zabezpeèujú výchovno-vzdelávací proces pod¾a uèeb-
ných plánov a uèebných osnov,24) ako aj poèet ostat-
ných zamestnancov, ktorí zabezpeèujú slu�by súvisia-
ce s prevádzkovaním a rozvojom v �tátnych �kolách
a vo verejných �kolských zariadeniach, sa urèí norma-
tívnym spôsobom.

(4) Pri normatívnom spôsobe urèovania poètu peda-
gogických zamestnancov v �tátnych �kolách sa vychá-
dza z poètu �iakov, tried alebo skupín, z poètu vyuèo-
vacích hodín tý�denne v triede alebo skupine a z miery
vyuèovacej povinnosti.25) Pri normatívnom spôsobe ur-
èovania poètu pedagogických zamestnancov vo verej-
ných �kolských zariadeniach sa vychádza z poètu
�iakov, detí, chovancov (ïalej len ��iak�) a z povinnosti
výchovnej práce.25) Pri normatívnom spôsobe urèova-
nia poètu ostatných zamestnancov sa vychádza najmä
z druhu, typu a technického vybavenia �tátnej �koly
alebo verejného �kolského zariadenia. Normatívny
spôsob na urèenie poètu pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov a jeho uplatòovanie usta-
noví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo �kolstva Slovenskej republiky (ïalej len
�ministerstvo�).

(5) �tát ministerstvu, krajským úradom a okresným
úradom poskytuje pre zamestnancov �tátnych �kôl
a zamestnancov verejných �kolských zariadení fi-
nanèné prostriedky na mzdy, platy, slu�obné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, ktorých
objem sa urèí na základe poètu zamestnancov urèe-
ných pod¾a normatívneho spôsobu a platového zara-
denia zamestnancov pod¾a osobitných predpisov.26)
Spôsob urèovania objemu finanèných prostriedkov na
mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné osobné vyrov-
nania pre zamestnancov �tátnych �kôl a zamestnan-

18) § 9 zákona Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

19) § 17, 19 a 20 zákona Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

20) Napríklad § 48 ods. 1 zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskor�ích predpisov.
21) § 6 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení

V�eobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois�ovní v znení
neskor�ích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení neskor�ích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskor�ích predpisov.

23) Vyhlá�ka Slovenského úradu bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu è. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných
úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení neskor�ích predpisov.
Zákon è. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skonèení pracovného pomeru v znení neskor�ích predpisov.

24) § 39 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 229/1994 Z. z. o miere vyuèovacej povinnosti uèite¾ov a povinnosti výchovnej práce ostatných

pedagogických pracovníkov v znení neskor�ích predpisov.
26) Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Zákon è. 313/2001 Z. z. o verejnej slu�be.
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cov verejných �kolských zariadení ustanoví minister-
stvo v�eobecne záväzným právnym predpisom.

(6) �tát poskytuje ministerstvu, krajským úradom,
okresným úradom, obciam a vy��ím územným celkom
finanèné prostriedky na tovar a ïal�ie slu�by, ktoré
pokrývajú výdavky �tátnych �kôl a verejných �kol-
ských zariadení na energie a vodu (fixné výdavky)
a na nájomné, a na výdavky urèené pod¾a osobitných
predpisov.27) Objem finanèných prostriedkov na ostat-
né výdavky na tovar a ïal�ie slu�by (variabilné výdav-
ky) pre �tátne �koly a verejné �kolské zariadenia je
závislý od zdrojových mo�ností �tátneho rozpoètu.

(7) �tát poskytuje ministerstvu, krajským úradom,
okresným úradom, obciam a vy��ím územným celkom
pre �tátne �koly a verejné �kolské zariadenia finanèné
prostriedky formou be�ných transferov najmä na
úhradu výdavkov pod¾a osobitných predpisov.23) Ob-
jem be�ných transferov sa upravuje v priebehu roz-
poètového roka na základe skutoènej potreby.

(8) �tát poskytuje ministerstvu, krajským úradom,
okresným úradom, obciam a vy��ím územným celkom
pre �tátne �koly a verejné �kolské zariadenia finanèné
prostriedky na kapitálové výdavky na obstaranie
a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku po-
d¾a osobitného predpisu.28)

§ 4

(1) �tátnym �kolám a verejným �kolským zariade-
niam, ktoré sú príspevkové organizácie, sa z rozpoètu
kapitoly krajských úradov, z rozpoètov obcí a rozpoè-
tov vy��ích územných celkov poskytujú finanèné pro-
striedky na
a) be�né výdavky formou be�ných transferov,
b) kapitálové výdavky formou kapitálových transfe-

rov.

(2) �tát poskytuje ministerstvu, krajským úradom
a okresným úradom pre �tátne �koly a verejné �kolské
zariadenia finanèné prostriedky formou be�ných
transferov na úhradu miezd pedagogických zamest-
nancov, ktorí zabezpeèujú výchovno-vzdelávací pro-
ces, a na úhradu miezd ostatných zamestnancov, kto-
rí zabezpeèujú slu�by súvisiace s prevádzkovaním
a rozvojom �koly a �kolského zariadenia, na poistné
a príspevok zamestnávate¾a do pois�ovní a Národné-
mu úradu práce.

(3) �tát poskytuje ministerstvu, krajským úradom
a okresným úradom pre �tátne �koly a verejné �kolské
zariadenia finanèné prostriedky formou be�ných
transferov na ïal�ie výdavky, ktorých objem je závislý
od zdrojových mo�ností �tátneho rozpoètu.

(4) Poèet pedagogických zamestnancov v �tátnych
�kolách a v �tátnych �kolských zariadeniach, ktorí
zabezpeèujú výchovno-vzdelávací proces pod¾a uèeb-
ných plánov a uèebných osnov,23) ako aj poèet ostat-
ných zamestnancov v �tátnych �kolách a vo verejných

�kolských zariadeniach, ktorí zabezpeèujú výchovno-
-vzdelávací proces a prevádzku pod¾a odseku 2, sa
urèuje rovnako ako v § 3 ods. 3 a 4 a objem finanèných
prostriedkov na úhradu miezd pre uvedený poèet za-
mestnancov sa urèí rovnako ako v § 3 ods. 5.

(5) �tát poskytuje ministerstvu, krajským úradom
a okresným úradom pre �tátne �koly a verejné �kolské
zariadenia finanèné prostriedky na kapitálové výdavky
na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného
majetku pod¾a osobitného predpisu28) a v závislosti od
zdrojových mo�ností �tátneho rozpoètu.

(6) Právnické osoby a fyzické osoby, pre ktoré sa
�iaci pripravujú v stredných odborných uèili�tiach
a v strediskách praktického vyuèovania, mô�u uhrá-
dza� skutoèné náklady na prípravu �iakov pod¾a vzá-
jomne uzatvorených dohôd.

§ 5

Financovanie ne�tátnych �kôl a ne�tátnych �kolských
zariadení z prostriedkov �tátneho rozpoètu

(1) Ne�tátnym �kolám a ne�tátnym �kolským zaria-
deniam sa zo �tátneho rozpoètu poskytujú príspevky
na zabezpeèenie výchovy a vzdelávania alebo na za-
bezpeèenie ïal�ích èinností vyplývajúcich z úloh a po-
slania �kolských zariadení.2) Príspevky sa poskytujú
na �iaka. Vý�ku príspevku zverejní ministerstvo do
31. januára.

(2) Podmienkou na pridelenie príspevku pod¾a odse-
ku 1 na nasledujúci rozpoètový rok je vypracovanie
správy o hospodárení ne�tátnej �koly alebo ne�tátne-
ho �kolského zariadenia za predchádzajúci rok a jej
predlo�enie príslu�nému orgánu �tátnej správy prí-
slu�nej obci alebo príslu�nému vy��iemu územnému
celku do 15. mája.

(3) Správa o hospodárení ne�tátnej �koly a ne�tát-
neho �kolského zariadenia obsahuje najmä
a) roènú úètovnú závierku,
b) výrok audítora k roènej úètovnej závierke, ak bola

audítorom overená,
c) preh¾ad o príjmoch a výnosoch v èlenení pod¾a

zdrojov,
d) stav a pohyb majetku a záväzkov,
e) ïal�ie údaje urèené ministerstvom do 28. februára.

(4) Základná vý�ka príspevku na �iaka v ne�tátnej
�kole a v ne�tátnom �kolskom zariadení je 100 %
be�ných výdavkov na �iaka v porovnate¾nom druhu
a type �tátnej �koly alebo verejného �kolského zaria-
denia, ak príslu�ný orgán �tátnej správy,6) príslu�ná
obec alebo príslu�ný vy��í územný celok nerozhodne
o zní�ení príspevku.

(5) Príspevok urèený pod¾a odseku 4 sa zni�uje
a) o 30 %, ak ne�tátna �kola alebo ne�tátne �kolské

zariadenie vyberá príspevok na úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie od rodièov alebo iných
osôb, ktoré majú voèi die�a�u vy�ivovaciu povinnos�

27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona è. 286/1992 Zb. o daniach
z príjmov v znení neskor�ích predpisov.
§ 152 Zákonníka práce.

28) § 3 ods. 4 a § 6 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
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[§ 2 ods. 2 písm. d)], alebo ak ne�tátne �kolské
zariadenie vyberá príspevok od rodièov alebo inej
osoby, ktorá má voèi die�a�u vy�ivovaciu povinnos�,
na èiastoènú úhradu nákladov spojených s hmot-
nou starostlivos�ou v �kolských zariadeniach pod¾a
osobitných predpisov13) vy��í ako v porovnate¾nom
druhu �tátneho �kolského zariadenia,

b) o 10 %, ak ne�tátna �kola alebo ne�tátne �kolské
zariadenie nedodr�uje uèebné plány a uèebné os-
novy, ktoré sa uplatòujú v porovnate¾nom druhu
a type �koly alebo verejného �kolského zariadenia
na základe zistenia �tátnej �kolskej in�pekcie, ale-
bo ak nedodr�uje programy výchovnej práce pred-
�kolských zariadení schva¾ované zriaïovate¾om po
predchádzajúcom vyjadrení ministerstva na zákla-
de zistenia �tátnej �kolskej in�pekcie,

(6) O splnení kritérií uvedených v odseku 5 a z toho
vyplývajúcom zní�ení príspevku rozhoduje príslu�ný
orgán �tátnej správy, príslu�ná obec alebo príslu�ný
vy��í územný celok, ktorý svoje rozhodnutie oznámi
ne�tátnej �kole alebo ne�tátnemu �kolskému zariade-
niu do 15. júna.

(7) Finanèné prostriedky na kapitálové výdavky sa
zo �tátneho rozpoètu ne�tátnym �kolám a ne�tátnym
�kolským zariadeniam neposkytujú.

(8) Ne�tátnym �kolám a ne�tátnym �kolským zaria-
deniam mo�no �tátny hnute¾ný majetok a nehnute¾ný
majetok prenecha� zmluvou o výpo�ièke pod¾a osobit-
ného predpisu.29)

(9) Financovanie stredných odborných uèilí�� zria-
dených pod¾a osobitného predpisu30) sa mô�e dohod-
nú� zmluvou medzi zriaïovate¾om a príslu�ným kraj-
ským úradom inak ako v odseku 4 s tým, �e zo
�tátneho rozpoètu sa poskytuje príspevok najmenej na
zabezpeèenie teoretického vyuèovania.

§ 6

Financovanie aktivít a záväzkov ministerstva

(1) V rámci kapitoly ministerstva sú rozpoètované
finanèné prostriedky na
a) �kolské zariadenia zriadené ministerstvom,31)
b) vydávanie uèebníc, podporu tvorby a vydávania

metodických pomôcok a na podporu vydávania pe-
dagogickej tlaèe,

c) aktivity a záväzky vyplývajúce z medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná
v oblasti základných �kôl, stredných �kôl, �kol-
ských zariadení, mláde�e a telesnej kultúry.

(2) V rámci rozpoètovej kapitoly ministerstva sa roz-
poètujú finanèné prostriedky aj na zabezpeèenie roz-
vojových programov pre základné �koly, stredné �koly
a �kolské zariadenia zamerané najmä na ich ïal�í
rozvoj a modernizáciu, na rekon�trukciu �kolských
objektov, na zavádzanie a modernizáciu informaèných

technológií a na financovanie inovaèných pedagogic-
kých programov.

(3) Finanèné prostriedky na úèely pod¾a odsekov 1
a 2 rozde¾uje ministerstvo.

§ 7

Spoloèné a prechodné ustanovenia

(1) �tátne �koly a verejné �kolské zariadenia, ne�tát-
ne �koly a ne�tátne �kolské zariadenia sú financované
zo �tátneho rozpoètu prostredníctvom kapitoly minis-
terstva, kapitol krajských úradov a kapitoly Súhrnný
finanèný vz�ah k obciam a k vy��ím územným cel-
kom.

(2) Prostriedky �tátneho rozpoètu pod¾a § 3 ods. 6
pre �tátne �koly a pre verejné �kolské zariadenia
a pod¾a § 4 ods. 4 pre �tátne �koly a pre verejné �kol-
ské zariadenia sa pride¾ujú na základe finanèných
normatívov. Finanèné normatívy ustanoví v�eobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Pri tvorbe finanèných normatívov a pri normatív-
nom spôsobe urèovania poètu zamestnancov sa ïalej
zoh¾adòuje najmä zabezpeèenie
a) vzdelávania v materinskom jazyku v �kolách a �kol-

ských zariadeniach s vyuèovacím jazykom iným,
ako je �tátny jazyk,

b) vzdelávania �iakov so �peciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami,

c) vzdelávania pre mimoriadne nadaných a talentova-
ných �iakov,

d) vyuèovania nábo�enstva,
e) vyuèovania detí zo sociálne znevýhodneného pro-

stredia,
f) vyuèovania v málotriednych �kolách,
g) výchovy v materských �kolách,
h) bilingválneho vzdelávania,
i) vyuèovania cudzích jazykov,
j) �portovej prípravy.

(4) Finanèné prostriedky získané pod¾a § 2 ods. 1
písm. c) a d) a § 2 ods. 2 písm. c) sa pou�ijú najmä na
roz�irovanie materiálno-technickej vybavenosti �kôl
a �kolských zariadení.

(5) V prechodnom období, ktoré sa na úèely tohto
zákona ustanovuje na pä� rokov, sa v rozpoètovej ka-
pitole V�eobecná pokladnièná správa ka�doroène vy-
èleòuje rezerva finanèných prostriedkov najmenej 3 %
z be�ných výdavkov navrhovaných na financovanie
vzdelávania v kapitolách krajských úradov a na za-
bezpeèenie prevádzky v kapitole Súhrnný finanèný
vz�ah k obciam a k vy��ím územným celkom, ktorá
je urèená na vyrovnávanie rozdielov vyplývajúcich
z uplatòovania ustanovení tohto zákona. V roku
2002 je táto rezerva najmenej 5 % be�ných výdavkov.

(6) Krajské úrady, okresné úrady, obce a vy��ie
územné celky sú povinné postupova� pri rozpise

29) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov.
30) § 10 ods. 2 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
31) § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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finanèných prostriedkov pre �koly a �kolské zariade-
nia pod¾a ustanovení tohto zákona. Re�im prípadných
korekcií v prechodnom období, najmä objemov finanè-
ných prostriedkov urèených normatívnym spôsobom,
ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá ministerstvo.

 (7) �tátna �kola a �tátne �kolské zariadenie, ktoré
sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodáre-
ní za predchádzajúci �kolský rok a predlo�ia ju prí-
slu�nému orgánu �tátnej správy do 15. mája.

 (8) Krajské úrady a okresné úrady sú povinné za-
sla� ministerstvu podklady potrebné na rozpis finanè-
ných prostriedkov pre �koly a �kolské zariadenia do
31. októbra. Rozsah podkladov oznámi ministerstvo
krajským úradom a okresným úradom do 15. septem-
bra.

 (9) Ministerstvo na základe predlo�ených podkla-
dov a objemu finanèných prostriedkov (vrátane rezervy
pod¾a odseku 5) ustanovených zákonom o �tátnom
rozpoète zverejní vo svojom publikaènom prostriedku
do 31. januára údaje potrebné na rozpis rozpoètu
a spôsob rozpisu finanèných prostriedkov.

(10) V roku 2002 ministerstvo zverejní údaje pod¾a
odseku 8 do 31. januára 2002 pre prvý �tvr�rok a do
31. mája 2002 zverejní údaje pre rok 2002.

(11) Príslu�ný orgán �tátnej správy, príslu�ná obec
a príslu�ný vy��í územný celok po rozpise finanèných
prostriedkov na základe �iadosti �tátnej �koly alebo
ne�tátnej �koly, verejného �kolského zariadenia alebo
ne�tátneho �kolského zariadenia mô�u v rámci doho-
dovacieho (rozporového) konania, ak ide o odôvodnené
po�iadavky, upravi� objem finanèných prostriedkov
pre �tátnu �kolu alebo ne�tátnu �kolu, verejné �kolské
zariadenie alebo ne�tátne �kolské zariadenie.

(12) �tátnym �kolám a ne�tátnym �kolám sa uèeb-
nice a uèebné texty schválené ministerstvom zapo�i-
èiavajú bezplatne.

(13) Krajské úrady, vy��ie územné celky, okresné
úrady, obce, �tátne �koly, ne�tátne �koly, verejné �kol-
ské zariadenia a ne�tátne �kolské zariadenia sú povin-
né poskytova� �tatistické informácie pod¾a osobitného
predpisu.32)

§ 8

�tátny doh¾ad

(1) Doh¾ad nad dodr�iavaním tohto zákona vykoná-
va ministerstvo.

(2) Ministerstvo pri výkone doh¾adu sleduje najmä
preh¾adnos� financovania a kontroluje správnos� po-
u�itia metód a postupov pri financovaní �tátnych �kôl
a �tátnych �kolských zariadení a ne�tátnych �kôl a ne-
�tátnych �kolských zariadení.

(3) Ministerstvo pri výkone doh¾adu postupuje pod¾a
osobitného predpisu.33) Výkonom doh¾adu pod¾a tohto
zákona nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných
orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu pod¾a osobitných
predpisov.34)

§ 9

Zru�ovacie ustanovenia

Zru�ujú sa:
1. § 12 a § 57a ods. 5 zákona è. 29/1984 Zb. o sústa-

ve základných a stredných �kôl (�kolský zákon)
v znení neskor�ích predpisov,

2. § 6 ods. 3 písm. d) a e) zákona Slovenskej národnej
rady è. 542/1990 Zb. o �tátnej správe v �kolstve
a �kolskej samospráve v znení neskor�ích predpisov.

Èl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 386/1996 Z. z., zákona è. 358/1997 Z. z., zákona
è. 377/1998 Z. z., zákona è. 348/1999 Z. z. a zákona
è. 441/2000 Z. z. sa dopåòa takto:

V poznámke pod èiarou k odkazu 14b sa pripája táto
citácia: �Zákon è. 506/2001 Z. z. o financovaní zá-
kladných �kôl, stredných �kôl a �kolských zariadení
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách
v znení neskor�ích predpisov.�.

Èl. III

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 261/1995 Z. z. o �tátnom informaènom systéme.
33) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe.
34) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej

republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvy��om kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskor�ích predpisov.
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