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Z Á K O N

z 9. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z.
o zriadení Slovenského národného strediska pre ¾udské práva

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 308/1993 Z. z. o zria de ní Slo ven ské ho ná rod né ho
stre di ska pre ¾ud ské prá va sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 od sek 2 znie:
„(2) Stre di sko plní úlo hy v ob las ti zá klad ných práv

a slo bôd (ïa lej len „¾ud ské prá va“). Stre di sko na ten to
účel mo ni to ru je a hod no tí do dr žia va nie ¾ud ských práv
vrá ta ne práv die �a �a,1) usku toč ňu je vý skumné a vzde -
lá va cie ak ti vi ty, zhro maž ïu je a šíri in for má cie, pos ky -
tu je kniž nič né a iné ob dob né služ by.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Do ho vor o prá vach die �a �a (ozná me nie Fe de rál ne ho mi nis ter -

stva za hra nič ných vecí č. 104/1991 Zb.).”.

Do te raj ší od kaz 1 sa ozna ču je ako od kaz 1a.

2. § 1 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Stre di sko kaž do roč ne do 31. ja nu ára vy pra cú va

a uve rej ňu je za pred chá dza jú ci ka len dár ny rok sprá vu
o do dr žia va ní ¾ud ských práv v Slo ven skej re pub li ke
vrá ta ne práv die �a �a1) pros tred níc tvom in ter ne tu ale bo 
aj pros tred níc tvom pe rio dic kej tla če s ce lo slo ven skou
pô sob nos �ou.“.

3. V § 2 od sek 2 znie:
„(2) Čin nos� stre di ska je fi nan co va ná z do tá cií zo

štát ne ho roz po čtu pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy.2)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2 znie:
„2) Do ho da me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a Or ga ni zá ciou

Spo je ných ná ro dov o zria de ní Slo ven ské ho ná rod né ho stre di s -
ka pre ¾ud ské prá va (ozná me nie č. 29/1995 Z. z.).”.

4. § 2 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Na hos po dá re nie stre di ska s fi nanč ný mi  pro -

striedkami sa vz�a hu je oso bit ný pred pis o kon tro le.3)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3 znie:
„3) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 39/1993 Z. z.

o Naj vy ššom kon trol nom úra de Slo ven skej re pub li ky v zne ní
ne skor ších pred pi sov.”.

5. V § 3 sa vy púš �a od sek 2. Sú čas ne sa ruší ozna če -
nie od se ku 1.

6. Za § 3 sa vkla da jú § 3a až 3c, kto ré zne jú:

„§ 3a

(1) Správ na rada má de vä� čle nov, kto rí sa vy be ra jú

z osôb po ží va jú cich pri ro dze nú auto ri tu a dô ve ru v ob -
las ti ochra ny ¾ud ských práv. Člen mi správ nej rady sú:
a) je den člen vy me no va ný pre zi den tom Slo ven skej re -

pub li ky,
b) je den člen vy me no va ný pred se dom Ná rod nej rady

Slo ven skej re pub li ky,
c) je den člen vy me no va ný ve rej ným ochran com práv,
d) je den člen vy me no va ný de ka nom Práv nic kej fa kul ty 

Uni ver zi ty Ko men ské ho v Bra ti sla ve,
e) je den člen vy me no va ný de ka nom Práv nic kej fa kul ty 

Uni ver zi ty Pav la Jo ze fa Ša fá ri ka v Ko ši ciach,
f) je den člen vy me no va ný de ka nom Práv nic kej fa kul ty 

Uni ver zi ty Ma te ja Bela v Ban skej Bys tri ci,
g) je den člen vy me no va ný de ka nom Práv nic kej fa kul ty 

Tr nav skej uni ver zi ty v Tr na ve,
h) je den člen vy me no va ný pred se dom vlá dy Slo ven skej 

re pub li ky na ná vrh mi mo vlád nych or ga ni zá cií;  po -
stup pri pred kla da ní ná vr hu na vy me no va nie čle na
správ nej rady určí pred se da vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky,

i) je den člen vy me no va ný mi nis trom prá ce, so ciál -
nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky.

(2) Správ na rada je schop ná uzná ša� sa, ak je prí -
tom ná nad po lo vič ná väč ši na jej čle nov. Na plat né pri -
ja tie uzne se nia sa vy ža du je sú hlas nad po lo vič nej väč -
ši ny všet kých čle nov.

(3) Funk čné ob do bie čle na správ nej rady je troj roč -
né. Tá istá oso ba môže by� vy me no va ná za čle na správ -
nej rady naj viac na dve po sebe na sle du jú ce funk čné
ob do bia. Člen stvo v správ nej rade je dob ro vo¾ né a ne -
za stu pi te¾ né. Člen správ nej rady má ná rok na úhra du
vý dav kov spo je ných s vý ko nom tej to funk cie pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov.4)

(4) Člen stvo v správ nej rade za ni ká
a) uply nu tím funk čné ho ob do bia čle na správ nej rady,
b) vzda ním sa funk cie čle na správ nej rady,
c) od vo la ním čle na správ nej rady z funk cie ale bo
d) smr �ou čle na správ nej rady.

(5) Čle na správ nej rady od vo lá z funk cie ten, kto ho
za čle na vy me no val pod ¾a od se ku 1, ak sa bez váž ne ho
dô vo du ne zú čast ní na troch po sebe na sle du jú cich za -
sad nu tiach správ nej rady.

(6) Správ na ra da
a) volí a od vo lá va zo svo jich čle nov pred se du správ nej

rady a pod pred se du správ nej rady,
b) volí a od vo lá va vý kon né ho ria di te ¾a,
c) schva ¾u je šta tút stre di ska,
d) schva ¾u je ro ko va cí po ria dok správ nej rady,
e) schva ¾u je ná vrh roz po čtu stre di ska,
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f) schva ¾u je plán čin nos ti stre di ska.

(7) Po dro bnos ti o vnú tor ných po me roch stre di ska
upra ví šta tút stre di ska. Šta tút musí by� v sú la de s me -
dzi ná rod nou zmlu vou.2)

(8) Pos tup pri zvo lá va ní za sad nu tí správ nej rady a jej 
ro ko va ní upra ví ro ko va cí po ria dok správ nej rady.

§ 3b

(1) Čin nos� stre di ska ria di a kon tro lu je vý kon ný ria -
di te¾, kto ré ho na ob do bie troch ro kov volí správ na rada
z ná vr hov pred lo že ných oso ba mi uve de ný mi v § 3a
ods. 1.

(2) Vý kon ný ria di te¾ je šta tu tár nym or gá nom  stre -
diska. Za vý kon né ho ria di te ¾a môže by� zvo le ná  bez -
úhonná oso ba, kto rá do siah la vek 35 ro kov, má vy so -
ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa a je čin ná
v ob las ti ochra ny ¾ud ských práv ale bo ochra ny práv
detí. Tá istá oso ba môže by� zvo le ná za vý kon né ho ria -
di te ¾a naj viac v dvoch po sebe na sle du jú cich funk -
čných ob do biach.

(3) Za bez ú hon nú oso bu na úče ly toh to zá ko na sa
po va žu je oso ba, kto rá ne bo la prá vo plat ne od sú de ná za 
úmy sel ný trest ný čin ale bo za trest ný čin, za kto rý jej
bol ulo že ný ne pod mie neč ný trest od ňa tia slo bo dy. Bez -
ú hon nos� sa pre u ka zu je vý pi som z re gis tra tres tov5)
nie star ším ako tri me sia ce.

(4) Vý kon ný ria di te¾ zod po ve dá správ nej ra de
a) za čin nos� stre di ska,
b) za riad ne hos po dá re nie a ve de nie úč tov níc tva,
c) za pl ne nie uzne se ní správ nej rady,
d) za vy pra cú va nie sprá vy o sta ve do dr žia va nia ¾ud -

ských práv v Slo ven skej re pub li ke vrá ta ne práv die -
�a �a,1)

e) za vy pra cú va nie roč nej zá ve reč nej sprá vy o čin nos ti
stre di ska, úč tov nej zá vier ke stre di ska a vý roč nej
sprá vy o hos po dá re ní stre di ska za pred chá dza jú ci
rok.

(5) Vý kon funk cie vý kon né ho ria di te ¾a za ni ká
a) uply nu tím funk čné ho ob do bia vý kon né ho ria di te ¾a,
b) vzda ním sa funk cie vý kon né ho ria di te ¾a,
c) od vo la ním z funk cie vý kon né ho ria di te ¾a pre ne pl -

ne nie po vin nos tí, kto ré trvá viac ako šes� me sia cov,
ale bo pre váž ne po ru še nie po vin nos tí vý kon né ho
ria di te ¾a,

d) smr �ou vý kon né ho ria di te ¾a ale bo
e) od vo la ním z funk cie vý kon né ho ria di te ¾a z dô vo du

jeho prá vo plat né ho od sú de nia za úmy sel ný trest ný

čin ale bo trest ný čin, za kto rý mu bol ulo že ný ne -
pod mie neč ný trest od ňa tia slo bo dy.

(6) Vý kon ný ria di te¾ pred kla dá správ nej rade na
schvá le nie
a) ná vrh šta tú tu stre di ska,
b) ná vrh roz po čtu stre di ska na prí sluš ný ka len dár ny

rok,
c) ná vrh plá nu čin nos ti stre di ska na prí sluš ný ka len -

dár ny rok,
d) sprá vu o sta ve do dr žia va nia ¾ud ských práv v Slo -

ven skej re pub li ke vrá ta ne práv die �a �a,1)
e) roč nú zá ve reč nú sprá vu o čin nos ti stre di ska,
f) úč tov nú zá vier ku stre di ska a vý roč nú sprá vu o hos -

po dá re ní stre di ska.

§ 3c

(1) Funk čné ob do bie čle nov správ nej rady zria de nej
pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa skon čí zvo la ním pr vé ho
ro ko va nia no vo vy me no va ných čle nov správ nej rady
pod ¾a § 3a ods. 1. Čle nov správ nej rady vy me nu jú oso -
by uve de né v § 3a ods. 1 naj ne skôr do 1. júla 2003;
o ich vy me no va ní pí som ne upo ve do mia mi nis tra spra -
vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky. Mi mo vlád ne or ga ni zá -
cie pred lo žia pred se do vi vlá dy Slo ven skej re pub li ky
ná vrh na vy me no va nie čle na správ nej rady do 15. júna
2003.

(2) Prvé ro ko va nie no vej správ nej rady zvo lá mi nis ter 
spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky tak, aby sa ko na lo
do 30 dní od uply nu tia le ho ty na vy me no va nie čle nov
správ nej rady pod ¾a od se ku 1. Ak v le ho te pod ¾a od se -
ku 1 ne bu de vy me no va ná nad po lo vič ná väč ši na čle nov
správ nej rady, prvé ro ko va nie no vej správ nej rady zvo -
lá mi nis ter spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky tak,
aby sa ko na lo do 30 dní po pri ja tí upo ve do me nia o vy -
me no va ní nad po lo vič nej väč ši ny čle nov správ nej rady
pod ¾a od se ku 1.

(3) Funk čné ob do bie vý kon né ho ria di te ¾a usta no ve -
né ho pod ¾a do te raj ších pred pi sov za ni ká zvo le ním no -
vé ho vý kon né ho ria di te ¾a; správ na rada pod ¾a toh to zá -
ko na zvo lí no vé ho vý kon né ho ria di te ¾a do 30 dní od jej
pr vé ho ro ko va nia.”.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 4 a 5 zne jú:
„4) Zá kon č. 283/2002 Z. z. o ces tov ných ná hra dách.
  5) Zá kon č. 311/1999 Z. z. o re gis tri tres tov v zne ní ne skor ších

pred pi sov.”.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. júna 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 8. apríla 2003 č. R-3/2003, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996
Z. z.) v znení neskorších predpisov. 

Opatrením sa určujú maximálne ceny za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave osôb
a nákladov.

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. mája 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2003 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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