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Článok 1 
 

1. V článku 2 odsek 8 sa za písm. m) dopĺňajú písm. n) až q), ktoré znejú: 

„n) sekcia práce,  

o) sekcia legislatívy, 

p) sekcia sociálnej a rodinnej politiky,  

q) sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia.“. 

 

2. V článku 4 odsek 2 písm. a) sa za bod 16. dopĺňajú body 17. až 20., ktoré znejú:  

 „17. generálneho riaditeľa sekcie práce,  

18. generálneho riaditeľa sekcie legislatívy, 

19. generálneho riaditeľa sekcie sociálnej a rodinnej politiky,  

20. generálneho riaditeľa sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia.“. 

 

3. Článok 5a vrátane svojho názvu znie: 

„Článok 5a  

Štátny tajomník I. 

 

(1) Štátny tajomník I. riadi riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka I. 

 

(2) Štátny tajomník I. koordinuje: 

 

a) oblasť sociálnej a rodinnej politiky, 

b) oblasť zamestnanosti a politiky trhu práce.“. 

 

 

4. Článok 5b vrátane svojho názvu znie: 

„Článok 5b  

Štátny tajomník II. 

 

(1)  Štátny tajomník II. riadi riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka II. 

(2)  Štátny tajomník II. koordinuje oblasť sociálneho poistenia a dôchodkového 

sporenia.“. 

 

5. Článok 16 odsek 1 znie: 

(1) „Sekcia práce riadi a koordinuje tvorbu štátnej politiky rozvoja regionálnej 

zamestnanosti, politiky trhu práce, služieb zamestnanosti, minimálnej mzdy, riadi                

a koordinuje tvorbu štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti v nadväznosti 

na stratégiu Európa 2020, vypracúva návrhy stratégie využívania ESF v oblasti svojej 

pôsobnosti, v odôvodnených prípadoch participuje na príprave a realizuje projekty 

spolufinancované z európskych zdrojov. Plní úlohy v rozsahu pôsobnosti ministerstva 

v oblasti tvorby a realizácie politiky pracovnoprávnych vzťahov, mzdovej politiky                 

a ochrany práce, vrátane inšpekcie práce a nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania. V týchto oblastiach vypracúva analyticko-prognostické materiály, 

stratégie, koncepcie, návrhy štátnej politiky, podklady do návrhov a stanovísk vo 
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vzťahu k európskym a medzinárodným organizáciám a inštitúciám, v rozsahu svojej 

vecnej pôsobnosti v týchto častiach poskytuje súčinnosť iným vecne príslušným 

organizačným útvarom, z vecného hľadiska vypracováva návrhy zásadných 

prierezových zákonov a návrhy príslušných vykonávacích právnych predpisov.“.  

 

6. Článok 16 odsek 6 písm. b) znie: 

„b. tvorbu strategických zámerov v oblasti zamestnanosti v súlade s prioritami a cieľmi 

stratégie Európa 2020 a koordinuje ich obhajobu vo výboroch a pracovných skupinách 

európskych a medzinárodných organizácií a inštitúcií, predovšetkým vo Výbore pre 

zamestnanosť,“. 

7. Článok 16 odsek 8 znie: 

 

„(8) Sekcia práce v rozsahu svojej pôsobnosti plní úlohy vyplývajúce z členstva 

Slovenskej republiky v Európskej únii  a medzinárodných organizáciách.“. 

 

8. V článku 17 odsek 4 písm. a) a b) sa za slovo „zamestnanosti“ vkladajú slová „a sociálnej 

ekonomiky“. 

 

9. Článok 18 odsek 1 znie: 

 

„(1) Odbor európskej stratégie zamestnanosti plní úlohy v oblasti tvorby a koordinácie 

štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti v nadväznosti na  stratégiu Európa 

2020. Vypracúva návrhy a koordinuje prípravu národného programu reforiem 

Slovenskej republiky a správ o jeho plnení za rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Na zabezpečenie úloh vo zverenej oblasti vyhodnocuje dosiahnutý pokrok 

Slovenskej republiky v implementácii politík zamestnanosti, vykonáva analýzy 

vývoja na trhu práce Slovenskej republiky v nadväznosti na národné ciele 

zamestnanosti stratégie Európa 2020 a špecifické odporúčania Rady Európskej únie 

za zamestnanosť. V rozsahu svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje s odbornými 

útvarmi ministerstva pri vypracúvaní podkladov a stanovísk vo vzťahu k domácim, 

európskym a medzinárodným organizáciám a inštitúciám.“. 

 

 

10. Článok 18 odsek 2 písm. b) znie: 

 

„b) analyzuje pokrok v implementácii národného programu reforiem Slovenskej 

republiky prostredníctvom kľúčových indikátorov výkonnosti trhu práce,“.   

 

 

11. Článok 18 odsek 3 písm. a) vrátanie nadpisu znie: 

 

„a) vypracúva a koordinuje návrhy  štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti 

vychádzajúce zo zámerov a cieľov stratégie Európa 2020 a z usmernení pre politiky 

zamestnanosti. Koordinuje prípravu národného programu reforiem Slovenskej 

republiky a správ o jeho plnení za  rezort práce, sociálnych vecí a rodiny; 

spolupracuje pritom s odbornými útvarmi ministerstva a s ostatnými organizáciami    

a inštitúciami,“. 

 

12. V článku 18 odsek 4 sa vypúšťa písmeno c) a d). 
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13. V článku 18 odsek 5 sa za slovo „vládou“ vkladajú slová „Slovenskej republiky,“. 

 

14. Článok 40 vrátane svojho názvu znie: 

 

„Článok 40 

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia 

 

(1) Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia tvorí štátnu politiku v oblasti 

sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového 

sporenia, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca                                

a poskytovania vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku. 

(2) Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia zabezpečuje výkon štátnej správy  

a plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti ministerstva v oblasti sociálneho poistenia, 

starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a poskytovania vianočného 

príspevku niektorým poberateľom dôchodku. V rámci tejto pôsobnosti vypracúva na 

základe sociálno-ekonomických a právnych analýz koncepčné zámery systému 

sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového 

sporenia, a z vecného hľadiska vypracúva legislatívne zámery návrhov zákonov a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri tejto činnosti v rozsahu svojej pôsobnosti. 

(3) Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia spolupracuje s odborom 

medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pri plnení jej úloh súvisiacich so 

zabezpečovaním aplikácie právnych predpisov Európskej únie v oblasti koordinácie 

systémov sociálneho zabezpečenia a voľného pohybu osôb a judikatúry Súdneho dvora 

Európskej únie. Presadzuje v komisiách a vo výboroch zriadených Európskou komisiou  

a Radou Európskej únie strategické zámery ministerstva v oblasti sociálneho poistenia, 

starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Sekcia 

sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje 

najmä so Sociálnou poisťovňou a s Národnou bankou Slovenska. 

 

(4) Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia sa člení na 

a) odbor výberu poistného, 

b) odbor dávok sociálneho poistenia 

c) odbor dôchodkového sporenia, 

d) odbor analýz.“. 

 

15. Článok 41 vrátane svojho názvu znie: 

 

„Článok 41  

Odbor výberu poistného 

(1) Odbor výberu poistného na sociálne poistenie (ďalej len „odbor výberu poistného) tvorí 

štátnu politiku v sociálnom poistení v oblasti osobného rozsahu sociálneho poistenia, 

vzniku a zániku sociálneho poistenia, výkonu a organizácie sociálneho poistenia, 
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orgánov Sociálnej poisťovne, poistného na sociálne poistenie, pohľadávok, uplatňovania 

pohľadávok na účely konkurzného konania a hospodárenia Sociálnej poisťovne,  pokút 

a penále v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení, kontrolnej činnosti 

Sociálnej poisťovne a dozoru štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a starobného 

dôchodkového sporenia (ďalej len „výber poistného“).  

(2) Odbor výberu poistného 

a) vypracúva koncepčné zámery sociálneho poistenia, zahŕňajúceho oblasť výberu 

poistného,  

b) vypracúva z vecného hľadiska návrhy zákonov v oblasti výberu poistného,  

c)    v rozsahu vecnej pôsobnosti podľa písmena a) a b) vypracúva z vecného hľadiska 

návrhy jednotlivých ustanovení vymedzujúce pojmy a upravujúce: 

- základné ustanovenia a základné pojmy, 

- spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia,  

- právne úkony a počítanie lehôt, 

- konanie vo veciach sociálneho poistenia, 

- práva a povinnosti v sociálnom poistení, 

- zodpovednosť v sociálnom poistení. 

 

d) vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, na vydávanie ktorých 

sú vláda alebo ministerstvo splnomocnené zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení, 

e) analyzuje z vecného hľadiska právnu úpravu výberu poistného,  

f) analyzuje a navrhuje opatrenia na znižovanie regulačnej záťaže v sociálnom poistení 

a navrhuje politiky so zámerom dosiahnutia uvedeného cieľa, 

g) rozhoduje o proteste prokurátora v rozsahu svojej pôsobnosti,  

h) pripravuje v spolupráci s odborom medzinárodných vzťahov a európskych 

záležitostí vecné návrhy na zosúladenie právnej úpravy výberu poistného najmä                   

s právom Európskej únie a s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, 

i) zúčastňuje sa rokovaní komisií, výborov a pracovných skupín zriadených najmä 

inštitúciami Európskej únie a OECD, ktoré sa týkajú oblastí vecne spadajúcich do 

jeho pôsobnosti, 

j) spolupracuje s odbornými útvarmi ministerstva na úlohách prierezového charakteru, 

k) spolupracuje s odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pri 

vypracúvaní návrhov medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení v oblasti 

výberu poistného, 

l) zabezpečuje v súčinnosti s odborom medzinárodných vzťahov a európskych 

záležitostí výkon vecne príslušnej agendy vyplývajúcej z uplatňovania príslušných 

právne záväzných predpisov EÚ v oblasti koordinácie systémov sociálneho 

zabezpečenia, 
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m) spolupracuje so Sociálnou poisťovňou, najmä v súvislosti s výkonom všeobecne 

záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť výberu poistného, 

n)    spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú 

problematikou sociálneho poistenia, 

o) spolupracuje s orgánmi sociálneho zabezpečenia silových rezortov pri príprave 

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť sociálneho 

zabezpečenia silových rezortov a pri riešení problémov týkajúcich sa všeobecného 

systému sociálneho poistenia v oblasti výberu poistného, a osobitného systému 

sociálneho zabezpečenia, 

p) vypracúva v rozsahu svojej pôsobnosti stanoviská k návrhom všeobecne záväzných 

právnych predpisov a k materiálom nelegislatívneho charakteru, 

q) plní úlohy spojené s vybavovaním žiadosti o sprístupnenie informácií (podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám) v rozsahu svojej pôsobnosti, 

r) podáva vysvetlenia všeobecného charakteru vo veciach súvisiacich s výberom 

poistného, 

s) pri výkone svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje s ostatnými odbormi sekcie.“. 

16. Článok 42 vrátane svojho názvu znie: 

„Článok 42 

Odbor dávok sociálneho poistenia 

(1) Odbor dávok sociálneho poistenia tvorí štátnu politiku v oblasti dávok nemocenského 

poistenia, dávok dôchodkového poistenia, dávok úrazového poistenia, dávky garančného 

poistenia, dávky poistenia v nezamestnanosti (ďalej len „dávky sociálneho poistenia“), 

lekárskej posudkovej činnosti v sociálnom poistení, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca a vianočného príspevku poskytovaného niektorým poberateľom 

dôchodku (ďalej len „vianočný príspevok“),  

(2) Odbor dávok sociálneho poistenia 

a) vypracúva koncepčné zámery týkajúce sa nároku na dávky sociálneho poistenia, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a vianočného príspevku, 

  

b) vypracúva z vecného hľadiska návrhy zákonov v oblasti dávok sociálneho poistenia, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a vianočného príspevku, 

 

c) v rozsahu vecnej pôsobnosti podľa písmena a) a b) vypracúva z vecného hľadiska návrhy 

jednotlivých ustanovení vymedzujúce pojmy a upravujúce: 

- základné ustanovenia a základné pojmy, 

- spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia,  

- právne úkony a počítanie lehôt, 

- konanie vo veciach sociálneho poistenia, 

- práva a povinnosti v sociálnom poistení,  

- zodpovednosť v sociálnom poistení, 
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d) vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, na vydávanie ktorých sú 

vláda alebo ministerstvo splnomocnené zákonom o sociálnom poistení, 

 

e) analyzuje z vecného hľadiska právnu úpravu dávok sociálneho poistenia, náhrady príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a vianočného príspevku, 

  

f) rozhoduje o proteste prokurátora v rozsahu svojej pôsobnosti, 

  

g) analyzuje a navrhuje opatrenia na znižovanie regulačnej záťaže v sociálnom poistení 

z hľadiska svojej pôsobnosti a navrhuje politiky so zámerom dosiahnutia uvedeného cieľa, 

 

h) pripravuje v spolupráci s odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí 

vecné návrhy na zosúladenie právnej úpravy dávok sociálneho poistenia, náhrady príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a vianočného príspevku najmä s právom 

Európskej únie a s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, 

 

i) zúčastňuje sa rokovaní komisií, výborov a pracovných skupín zriadených najmä 

inštitúciami Európskej únie a OECD, ktoré sa týkajú oblastí vecne spadajúcich do jeho 

pôsobnosti, 

 

j) spolupracuje s odbornými útvarmi ministerstva na úlohách prierezového charakteru, 

 

k) spolupracuje s odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pri 

vypracúvaní návrhov medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení z hľadiska jeho 

vecnej pôsobnosti, 

 

l) zabezpečuje v súčinnosti s odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí 

výkon vecne príslušnej agendy vyplývajúcej z uplatňovania príslušných právne záväzných 

predpisov EÚ v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, 

 

m) spolupracuje so Sociálnou poisťovňou, najmä v súvislosti s výkonom všeobecne 

záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť sociálneho poistenia patriacu do jeho 

vecnej pôsobnosti, 

  

n) spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou 

dávok sociálneho poistenia, 

 

o) spolupracuje s orgánmi sociálneho zabezpečenia silových rezortov pri príprave všeobecne 

záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia silových 

rezortov a pri riešení problémov týkajúcich sa všeobecného systému sociálneho poistenia 

a osobitného systému sociálneho zabezpečenia z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti, 

 

p) vypracúva v rozsahu svojej pôsobnosti stanoviská k návrhom všeobecne záväzných 

právnych predpisov a k materiálom nelegislatívneho charakteru, 

 

q) plní úlohy spojené s vybavovaním žiadosti o sprístupnenie informácií (podľa zákona        

o slobodnom prístupe k informáciám) v rozsahu svojej pôsobnosti, 

 

r) podáva vysvetlenia všeobecného charakteru vo veciach dávok sociálneho poistenia, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a vianočného príspevku, 
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s) vypracúva v spolupráci s ostatnými útvarmi ministerstva, inými ministerstvami, a ďalšími 

príslušnými subjektmi odpočet Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 

2020 a predkladá ho raz ročne Rade vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov 

a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie a raz za dva roky na 

rokovanie vlády Slovenskej republiky, 

 

t) pri výkone svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje s ostatnými odbormi sekcie.“. 

 

 

17. Článok 43 vrátane svojho názvu znie: 

 

„Článok 43  

Odbor dôchodkového sporenia 

(1) Odbor dôchodkového sporenia tvorí štátnu politiku v oblasti starobného dôchodkového 

sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. 

(2) Odbor dôchodkového sporenia 

a) vypracúva koncepčné zámery dôchodkového sporenia, zahŕňajúceho oblasť starobného 

dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, 

b) vypracúva z vecného hľadiska návrhy zákonov v oblasti starobného dôchodkového 

sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, 

c) vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, na vydávanie ktorých je 

ministerstvo splnomocnené zákonom o starobnom dôchodkovom sporení a zákonom                 

o doplnkovom dôchodkovom sporení, 

d) analyzuje, z vecného hľadiska, právnu úpravu starobného dôchodkového sporenia                 

a doplnkového dôchodkového sporenia, 

e) analyzuje a navrhuje opatrenia na znižovanie regulačnej záťaže v dôchodkovom sporení 

a navrhuje politiky so zámerom dosiahnutia uvedeného cieľa, 

f) pripravuje v spolupráci s odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí 

vecné návrhy na zosúladenie právnej úpravy starobného dôchodkového sporenia                        

a doplnkového dôchodkového sporenia najmä s právom Európskej únie a s dohovormi 

Medzinárodnej organizácie práce, 

g) zúčastňuje sa rokovaní komisií, výborov a pracovných skupín zriadených najmä 

inštitúciami Európskej únie a OECD, ktoré sa týkajú oblastí vecne spadajúcich do jeho 

pôsobnosti, 

h) podieľa sa v spolupráci s odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí na 

implementácii príslušných právne záväzných predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov 

v oblasti dôchodkového sporenia, 

i) spolupracuje s odbornými útvarmi ministerstva na úlohách prierezového charakteru, 

j) spolupracuje s odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pri 

vypracúvaní návrhov medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení, 
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k) spolupracuje so Sociálnou poisťovňou a s Národnou bankou Slovenska najmä v súvislosti 

s výkonom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasti starobného 

dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, 

l) spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou 

starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, 

m) vypracúva v rozsahu svojej pôsobnosti stanoviská k návrhom všeobecne záväzných 

právnych predpisov a k materiálom nelegislatívneho charakteru, 

n) plní úlohy spojené s vybavovaním žiadosti o sprístupnenie informácií (podľa zákona                   

o slobodnom prístupe k informáciám) v rozsahu svojej pôsobnosti, 

o) podáva vysvetlenia všeobecného charakteru vo veciach starobného dôchodkového 

sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, 

p) pri výkone svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje s ostatnými odbormi sekcie; najmä 

s odborom výberu poistného v oblasti platenia, postupovania povinných príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie a penále v starobnom dôchodkovom sporení. 

18. Za článok 43 sa vkladá nový článok 43a, ktorý vrátane svojho nadpisu znie: 

„Článok 43a 

Odbor analýz 

(1) Odbor analýz vykonáva analytickú činnosť súvisiacu najmä so systémom sociálneho 

poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia                   

a alternatívnych foriem zabezpečenia v starobe a pri vzniku sociálnych udalostí. 

(2) Odbor analýz 

a)  pripravuje analýzy kvantitatívno - kvalitatívneho charakteru, a to najmä v oblastiach 

sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového 

sporenia a alternatívnych foriem zabezpečenia v starobe a pri vzniku sociálnych 

udalostí, 

b)  monitoruje a analyzuje dopady makroekonomického a demografického vývoja na  

kľúčové ukazovatele systému sociálneho zabezpečenia a analyzuje možnosti  

implementácie automatických stabilizačných mechanizmov v systéme sociálneho 

poistenia a dôchodkového sporenia,  

c)   spolupracuje s  analytickými útvarmi v rámci ministerstva, ako aj s ďalšími       

analytickými a výskumnými útvarmi a inštitúciami, najmä s Inštitútom finančnej 

politiky na MF SR a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, 

d)   v spolupráci s Inštitútom finančnej politiky MF SR a so sekciou ekonomiky sa 

podieľa na iniciatíve hľadania najlepšej hodnoty za peniaze v oblasti svojej vecnej 

pôsobnosti, 

e) realizuje kvantitatívne modelovanie relevantných premenných systému sociálneho 

zabezpečenia, predovšetkým miery náhrady príjmu a udržateľnosti systému 

sociálneho zabezpečenia a vytvára prognózy budúceho vývoja,  
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f)    analyzuje príjmovú a výdavkovú stránku sociálneho poistenia a navrhuje opatrenia 

za účelom ich optimalizácie vzhľadom na kľúčové indikátory v sociálnej oblasti, 

najmä dlhodobú udržateľnosť systému sociálneho poistenia a primeranosť miery 

náhrady poskytovaných dávok, 

g)    formuluje odporúčania pre tvorbu politík, podieľa sa na vypracovávaní strategických 

a koncepčných materiálov a zámerov v oblasti sociálneho zabezpečenia v priamej 

väzbe na sociálne poistenie, dôchodkové sporenie a alternatívne formy zabezpečenia 

v starobe a pri vzniku sociálnych udalostí, 

h)    v spolupráci s ostatnými útvarmi monitoruje a analyzuje ukazovatele rozvoja 

striebornej ekonomiky, 

i)    vypracúva správu o valorizácii dávok v systéme sociálneho poistenia a udržateľnosti 

jeho nastavenia a plní ďalšie úlohy z Národného programu aktívneho starnutia na 

roky 2014 – 2020 spadajúce do vecnej pôsobnosti odboru, 

j)    priebežne monitoruje a podáva správu o výplate dávok zo systému starobného 

dôchodkového sporenia,  

k)    zabezpečuje spracovanie štatistických podkladov, socioekonomických a iných 

kvantitatívnych analýz v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, 

l) v rozsahu svojej pôsobnosti vypracúva podklady pre prípravu návrhov zákonov                       

a spolupracuje pri ich vypracúvaní, 

m) spolupracuje na vypracúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, na 

vydávanie ktorých je ministerstvo splnomocnené zákonom o sociálnom poistení, 

zákonom o starobnom dôchodkovom sporení a zákonom o doplnkovom 

dôchodkovom sporení, 

n) vypracúva doložky vybraných vplyvov, vrátane analýzy vplyvov k návrhom 

všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti sociálneho poistenia, starobného 

dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, 

o) poskytuje kvantitatívnu podporu pri vypracovávaní analýz dohovorov Medzinárodnej 

organizácie práce, ako aj medzištátnych dohovorov v oblasti sociálneho poistenia               

a dôchodkového sporenia, 

p) spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú 

problematikou sociálneho zabezpečenia, a to najmä s inštitúciami Európskej únie                

a OECD, 

q) zúčastňuje sa rokovaní komisií, pracovných skupín a výborov zriadených najmä 

inštitúciami Európskej únie a OECD, ktoré sa týkajú oblastí vecne spadajúcich do 

jeho pôsobnosti,  

r) spolupracuje so Sociálnou poisťovňou a s Národnou bankou Slovenska, najmä                     

v súvislosti s výkonom všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 

sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového 

dôchodkového sporenia, 
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s) podáva vysvetlenia kvantitatívneho charakteru vo veciach sociálneho poistenia                    

a dôchodkového sporenia, 

t) vypracúva v rozsahu svojej pôsobnosti stanoviská k návrhom všeobecne záväzných 

právnych predpisov v rámci vnútorného pripomienkového konania                                     

a medzirezortného pripomienkového konania, 

u) v spolupráci s tlačovým odborom sa podieľa na aktualizácií informácií na webovom 

sídle MPSVR SR a napomáha rozvoju odbornej diskusie vo vecnej pôsobnosti 

odboru,  

v) plní úlohy spojené s vybavovaním žiadosti o sprístupnenie informácií (podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám) v rozsahu svojej pôsobnosti, 

w) pri výkone svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje s ostatnými odbormi sekcie, 

x) kvantifikuje opatrenia na znižovanie regulačnej záťaže v sociálnom poistení 

a dôchodkovom sporení navrhnuté vecnými odbormi.“. 

19. V článku 45 písm. j) sa vypúšťajú slová 

„podpredsedu vlády Slovenskej republiky a“ 

 

20. V článku 54 odsek 2 sa za písm. r) dopĺňa nové  písm. s), ktoré znie: 

 

„s) zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru Rady Európy o ochrane 

detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.“. 

 

21. V článku 59 odsek 6 písm. b) sa vypúšťa slovo „dodávateľsky“. 

 

22. V článku 59 odsek 6 sa za písm. s) dopĺňa nové  písm. t), ktoré znie: 

„t) zabezpečuje komplexné činnosti súvisiace s prevádzkou nehnuteľného majetku.“. 

 

23. Článok 61 ods. 1 znie: 

„(1) Odbor verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom  obstarávaní a v súlade        

s vnútornými riadiacimi aktmi o verejnom obstarávaní vykonáva a koordinuje 

  

a) činnosti súvisiace s centrálnym verejným obstarávaním určených komodít pre 

organizácie v rezorte ministerstva, 

 

b) verejné obstarávanie nadlimitných, podlimitných a zákaziek s nízkou hodnotou pre 

potreby ministerstva, 

 

c) zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní.“. 

 

24. Článok 61 odsek 2 písm. c) znie: 

 

„c) spracováva komplexnú dokumentáciu o každom verejnom obstarávaní,“. 

 

25. Článok 61 odsek 2 písm. d) znie: 
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„d)  zodpovedá za poskytovanie informácií v súlade so  všeobecne záväznými právnymi 

predpismi v oblasti verejného obstarávania,“. 

 

26. Článok 61 odsek 2 písm. e) znie: 

 

„e) metodicky usmerňuje verejných obstarávateľov rezortu ministerstva v rámci 

centrálneho verejného obstarávania a ich verejného obstarávania a organizačné 

útvary ministerstva participujúce na verejnom obstarávaní,“. 

 

27. Článok 61 odsek 2 písm. f) znie: 

 

„f)  v súčinnosti so Sekciou kontroly  zabezpečuje vykonávanie kontrolnej a inšpekčnej 

činnosti vrátane vybavovania sťažností v oblasti verejného obstarávania,“. 

 

28. Článok 61 odsek 2 písm. h) znie: 

 

„h)  vypracováva dokumenty podľa zákona o verejnom obstarávaní v súčinnosti s vecne 

príslušnými verejnými obstarávateľmi rezortu, organizačnými útvarmi ministerstva           

a s odbornými znalcami predmetu zákazky,“. 

 

29. Článok 61 odsek 2 písm. i) znie: 

 

„i) v závislosti od použitého postupu verejného obstarávania zverejňuje príslušné 

oznámenia  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“. 

 

30. Článok 61 odsek 2 písm. j) znie: 

 

„j)  poskytuje vysvetlenie informácií k podmienkam účasti a v súčinnosti s verejnými  

obstarávateľmi rezortu ministerstva alebo odbornými útvarmi ministerstva poskytuje 

vysvetlenia dokumentov vo verejnom obstarávaní,“. 

 

31. Článok 61 odsek 2 písm. k) znie: 

„k) navrhuje zloženie a organizuje činnosť a komisie alebo poroty vo verejnom 

obstarávaní,“. 

32. Článok 61 odsek 2 písm. m) až z) znejú: 

 

„m) v súčinnosti s jednotlivými rezortnými verejnými obstarávateľmi, ktorí pristúpili do 

systému centrálneho verejného obstarávania, ako aj v súčinnosti organizačnými 

útvarmi ministerstva, zostavuje plán verejného obstarávania stavebných prác, 

tovarov a služieb v rezorte ministerstva práce,“. 

 

n)  koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s revíznymi postupmi vo verejnom 

obstarávaní,  

 

o)   vypracováva štatistické výkazy v oblasti plánu a realizácie verejného obstarávania, 

resp. centrálneho verejného obstarávania, 

  

p)  monitoruje plnenie zmluvných vzťahov, uzatvorených na úrovni jednotlivých 

subjektov v nadväznosti na uzatvorenie rámcových dohôd, vo väzbe na finančné 

limity, 
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r)  vypracúva rozbory, analýzy a štatistické výkazy v oblasti verejného obstarávania 

tovarov, stavebných prác alebo služieb pre potreby ministerstva, 

 

s)  zabezpečuje splnenie povinností voči Európskej komisii a Úradu pre verejné 

obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 

 

t)  zabezpečuje zverejňovanie predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení postupu 

verejného obstarávania a oznámení o výsledku verejného obstarávania v Official 

Journal a vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne len na webovej stránke 

ministerstva, v závislosti od použitého postupu verejného obstarávania, 

 

u)  zabezpečuje súčinnosť pri zverejňovaní uzatvorených zmlúv z procesov verejného 

obstarávania, 

 

v)   vyhodnocuje efektívnosť a výsledky centrálneho verejného obstarávania jednotlivých 

komodít a predkladá návrhy na jeho širšie uplatnenie, 

 

w) poskytuje poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a usmerňuje subjekty 

zapojené do centrálneho verejného obstarávania. 

 

z)   spravuje Elektronický kontraktačný systém, systémy na proces elektronických aukcií 

a iné informačné systémy ako nástroje na elektronickú komunikáciu, zabezpečujúce 

proces verejného obstarávania a poskytuje metodické usmernenia pri použití týchto 

systémov.“. 

 

33. Ruší sa príloha č. 1 k organizačnému poriadku a vydáva sa nová príloha č. 1  

k organizačnému poriadku. 

 

Článok 2 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júna 2016.   

 

               

 

                 Ján Richter 

                           minister 

 

   


