Vízia, poslanie a hodnoty MS SR
Vízia MS SR
Víziou MS SR je zavádzanie a zachovávanie princípov elementárnej spravodlivosti v spoločnosti,
právnej istoty a vymožiteľnosti práva, a to prostredníctvom zákonom zvereného rozsahu kompetencií.
Cieľom MS SR je dovnútra vybudovať stabilný, moderný a otvorený ústredný orgán štátnej správy,
zabezpečujúci riadne a efektívne plnenie zákonom zverených kompetencií. Pre plnenie svojich úloh si
pre jednotlivé oblasti zákonných kompetencií stanovilo ako cieľ dosahovanie štandardov, ktoré sú
podrobnejšie vymedzené v poslaní MS SR.
Poslanie MS SR
Poslaním MS SR je vytvárať právne, organizačné, ekonomické, personálne a technické predpoklady
na to, aby boli v oblastiach jeho zákonných kompetencií dosahované tieto štandardy:












v oblasti správy súdov nezávislé a nestranné rozhodovanie vecí bez zbytočných prieťahov
odborne zdatnými a eticky bezúhonnými zákonnými sudcami, a to v súlade s uplatniteľným
právom, s primeranou kvalitou odôvodnenia a s jednotnosťou v rozhodovaní podobných
vecí, ktoré zvyšuje úroveň dôvery v súdnictvo v očiach verejnosti;
v oblasti správy väzenstva výkon väzby a trestu odňatia slobody rešpektujúci ľudskú
dôstojnosť a ľudské práva a slobody umiestnených osôb a ponúkajúci im primerané možnosti
pre vzdelávanie, resocializáciu a pracovné uplatnenie, pri zaručení vysokej úrovne
bezpečnosti a odborných a morálnych kvalít personálu;
v oblasti prípravy právnej úpravy primerane pružné reagovanie na zmeny vo vývoji
spoločnosti pri rešpektovaní potreby stability právneho poriadku a právnych vzťahov tak, aby
všeobecne záväzné právne predpisy jednoznačne a spravodlivo riešili právne vzťahy medzi
fyzickými osobami, právnickými osobami a štátom;
v oblasti dohľadu nad právnickými profesiami, znalcami, prekladateľmi a tlmočníkmi
prístup k týmto profesiám za rovnakých podmienok a výkon týchto profesií v súlade
s vysokými odbornými a etickými štandardmi stanovenými najmä v súčinnosti s príslušnými
stavovskými organizáciami;
v oblasti kontroly dobrovoľných dražieb, rozhodcovských súdov a rozhodcov
zabezpečenie plynulej realizácie právnych vzťahov, skorého uspokojenia splatných
pohľadávok a riešenia sporov pri primeranom garantovaní ochrany práv a právom chránených
záujmov fyzických a právnických osôb s osobitnou starostlivosťou pokiaľ ide o ochranu
spotrebiteľov, a to prostredníctvom zákonného výkonu týchto činností odborne zdatnými
a eticky bezúhonnými osobami;
v oblasti vydávania Zbierky zákonov SR a Obchodného vestníka zabezpečenie
všeobecného povedomia o právnom poriadku SR a o jeho zmenách, a tým otváranie
a približovanie práva občanom najmä prostredníctvom jej elektronickej dostupnosti





a záväznosti, ako aj aktuálne informovanie o stave a zmenách týkajúcich sa obchodných
spoločností a družstiev;
v oblasti zastupovania SR v konaniach na Európskom súde pre ľudské práva a pred
Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej len „EÚ“) včasné a efektívne využívanie všetkých
dostupných procesných prostriedkov na obhajobu a presadzovanie záujmov SR;
pri zabezpečovaní plnenia úloh súvisiacich s členstvom SR v Eurojuste a iných úloh
v oblasti justície súvisiacich s členstvom SR v EÚ efektívne a odborné spoluvytváranie
spoločného priestoru bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ, ktoré je v súlade so záujmami SR
a jej občanov.

Hodnoty MS SR
Pri napĺňaní svojho poslania vychádza MS SR z týchto hodnôt:
Etika – rešpektovanie morálnych zásad, etických princípov a čestné, nestranné správanie vodcov
a zamestnancov MS SR;
Efektivita – plnenie zákonom zverených úloh a poskytovanie verejných služieb efektívne, hospodárne
a kvalitne, s čo najmenšou finančnou a administratívnou záťažou s dôrazom na poskytovanie služieb
elektronickou formou;
Odbornosť – plnenie úloh a činností MS SR odborným, profesionálnym, vysoko kvalifikovaným
personálom, s jasným určením vlastníkov činností, zodpovedných za plnenie vymedzených úloh,
a stanovením odborných požiadaviek, ktoré majú spĺňať;
Protikorupčné správanie – identifikovanie potenciálnych oblastí, v ktorých môže dôjsť
ku konfliktu záujmov, proaktívne vytvorenie podmienok na predchádzanie možnosti korupcie,
kriminality a protispoločenského správania a vytvorenie štandardných postupov riešenia takýchto
situácií;
Spoločenská zodpovednosť – vykonávanie úloh a činností MS SR s ohľadom na environmentálne,
ekonomické a sociálne požiadavky spoločnosti a na hľadiská udržateľného rozvoja, uvedomenie
si pozície MS SR (a jeho zamestnancov) v systéme ústredných orgánov štátnej správy ako orgánu
rozhodujúcim spôsobom zodpovedajúceho za vývoj spoločnosti v zmysle zásad spravodlivosti
a slušnosti;
Spravodlivosť – plnenie úloh v zmysle zásad spravodlivosti, slušnosti, rešpektovania právneho
poriadku, práv a slobôd iných, ale i s ohľadom na záujmy štátu a spoločnosti, a to tak smerom
dovnútra ako i navonok;
Transparentnosť – pravidelná komunikácia so ZS a vytváranie možností pre ich aktívne zapájanie
do činností MS SR, otvorenosť tak v zmysle proaktívneho informovania o činnostiach MS SR,
ako i v zmysle prijímania podnetov na zlepšovanie;
Výnimočnosť – dlhodobý záväzok MS SR plniť svoje úlohy a realizovať svoje činnosti nad rámec
štandardov kvality, efektivity a rýchlosti očakávaných vonkajším prostredím a dosahovať tak
vnímanie MS SR z pohľadu verejnosti ako výnimočnej organizácie.

