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Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. apríla 2015  

 

Doba platnosti: na dobu neurčitú 

 

Súvisiace predpisy: 

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

Informácia o zmenách:    

 

Týmto dodatkom dochádza k úprave Organizačného poriadku v dôsledku zrušenia Centra 

vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v dôsledku 

zmeny názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia na Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. 

 

Vzhľadom na zrušenie Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky sa týmto dodatkom mení aj článok 62 Organizačného poriadku, ktorý 

upravuje právomoci a kompetencie Osobného úradu.  
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Článok 1 
 

 

1. V článku 1 odsek 1  znie  

„(1) Organizačný poriadok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným vnútorným 

organizačným predpisom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydaným v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. 

z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2011 Z.z.“), ako aj v súlade so 

Štatútom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 708 z 11. decembra 2013.“ 

 

 

2. V článku 3 odsek 1, písmeno a) bod 2. znie 

„2. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky,“   

 

 

3. V článku 3 odsek 1, písmeno b) znie 

„b)  a príspevková organizácia, ktorou je Inštitút pre výskum práce a rodiny. “  

 

 

 

 

4. V článku 4 odsek 2, písmeno b) sa vypúšťa bod 2. a pôvodne označené body 3. až 8. sa 

označujú ako body 2. až 7. 

 

5. V článku 4 odsek 2, písmeno b) bod 2. znie 

„2. generálneho riaditeľa Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky,“ 

 

6. V článku 4 odsek 2, písmeno f) bod 4. znie  

„4. na základe výberových konaní riaditeľa Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí 

a mládeže, riaditeľa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným 

postihnutím, riaditeľa Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých Levoča, 

riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, generálneho riaditeľa Technickej 
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inšpekcie, a. s., generálneho riaditeľa Implementačnej agentúry Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,“  

 

7. V článku 15 odsek 2 znie 

„(2) Vedúci služobného úradu v rozsahu svojej pôsobnosti plní úlohy k právnickým 

osobám v pôsobnosti ministerstva v oblasti ekonomickej a majetkovoprávnej.“  

 

8. V článku 15 odsek 5, písmeno a) znie 

„a) odborne a metodicky usmerňuje Implementačnú agentúru Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a ostatné sprostredkovateľské 

orgány,“ 

 

9. V článku 22 odsek 4 znie 

„(4) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje so 

Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny, Štatistickým úradom Slovenskej republiky, 

Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky.“ 

 

10. V článku 49 odsek 2 sa vypúšťa písmeno b) a pôvodne označené písmená c) až k) sa 

označujú ako písmená b) až j). 

 

11. V článku 62 odsek 1 znie 

„(1) Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti 

vedúceho služobného úradu. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú 

služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov a z pracovnoprávnych 

vzťahov.“ 

 

12. V článku 62 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie 

„(3) Osobný úrad pri realizácii a uplatňovaní štátnej politiky v oblasti 

štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov vypracováva 

a realizuje stratégiu rozvoja ľudských zdrojov podľa zámerov ministerstva. 
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Zabezpečuje vzdelávanie v jednotlivých oblastiach v rezorte ministerstva 

v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, pripravuje 

a realizuje projekty v oblasti vzdelávania pre príslušné cieľové skupiny účastníkov 

vzdelávania.“ 

 

13. V článku 62 sa pôvodne označené odseky 3 až 4 označujú ako odseky 4 až 5.  

 

14. V článku 62 odsek 5 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú 

 

„b) zabezpečuje a koordinuje ďalšie vzdelávanie v jednotlivých oblastiach v rezorte 

ministerstva v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva 

v súvislosti s úlohami, ktoré tieto útvary plnia a koordinujú, 

 c)  pripravuje a realizuje projekty v oblasti vzdelávania pre príslušné cieľové skupiny 

účastníkov vzdelávania,“ 

 

15. V článku 62 odsek 5 sa pôvodne označené písmená b) až l) označujú ako písmená d) až 

n). 

Článok 2 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.  

 

 

 

 

Ján Richter 

         minister 


