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TLAČOVÁ SPRÁVA: Záväzné znenia zákonov budú zdarma na webe 

Ministerstvo spravodlivosti podpísalo zmluvu o jednom z kľúčových projektov eJustice. 

Na internete budú bezplatne uverejnené záväzné konsolidované znenia právnych predpisov a výrazne 
sa skvalitní legislatívny proces. Predpokladá to projekt s názvom „Elektronická zbierka zákonov 
(SLOV-LEX)“. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre tento projekt bola 
podpísaná tento týždeň medzi Ministerstvom financií SR, ako sprostredkovateľským orgánom pre 
Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) a Ministerstvom spravodlivosti SR, ako 
prijímateľom pomoci. Projekt by mal prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti 
občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni. 

Projekt SLOV-LEX bude založený na dvoch vzájomne prepojených informačných systémoch:  

 eZbierka - informačný systém na poskytovanie záväzných elektronických konsolidovaných znení 
právnych predpisov a iných noriem adresátom práva  

 eLegislatíva - informačný systém pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu 
vybavený pokročilými editačnými nástrojmi pre tvorcov legislatívy  

Hlavným cieľom projektu je takzvaná autorizácia textov právnych predpisov v elektronickej forme a 
postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú prostredníctvom e-legislatívy. V súčasnosti totiž 
právne informačné systémy prevádzkované Ministerstvom spravodlivosti SR, bezplatné internetové 
zdroje, ako aj komerčné systémy vykazujú spoločný problém: poskytovaný obsah informácií nie je 
štátom garantovaný a adresáti práva (občania, podnikatelia, zamestnanci, úradníci, tvorcovia právnych 
noriem, národné aj nadnárodné informačné systémy) sa pri svojom konaní naň nemôžu odvolávať.  

Zavedenie elektronických služieb v tejto oblasti prinesie podstatné zvýšenie prehľadnosti a dostupnosti 
právneho poriadku občanom a zefektívni a zvýši transparentnosť tvorby práva. 

Bezplatný a nepretržitý prístup k platnému právu pomôže skvalitniť aj prácu orgánov verejnej moci. 
Elektronická legislatíva zníži administratívnu náročnosť samotnej legislatívnej práce a umožní 
predovšetkým koncepčným legislatívnym pracovníkom a poslancom Národnej rady SR viac sa 
koncentrovať na obsah a spoločenský zámer jednotlivých zákonných predlôh. 

Elektronizácia procesov tvorby práva a publikácie právnych predpisov sú nosnou aktivitou 
elektronizácie justície a ich zvládnutie je predpokladom jej ďalšieho rozvoja smerom k zvyšovaniu 
transparentnosti, prístupnosti, kvality a v neposlednom rade efektívnosti celého legislatívneho toku. 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu plánovaných aktivít projektu predstavujú sumu 9,5 mil. eur. 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti pod heslom Tvoríme vedomostnú 
spoločnosť. 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja 
sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva 
finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne 
rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu 
rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny 
zaostávajú. 


