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k Organizačnému poriadku 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

č. 30/2011 z 24. júna 2011 
 

  

    

 Meno a priezvisko Dátum Podpis 

Vypracoval   

Odbor právnych služieb 
Mgr. Jana Meňušová 24.08.2017 

 

Gestor 

Odbor právnych služieb 
Mgr. Silvia Hainová 24.08.2017  

 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. septembra 2017   

 

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 sa upravuje znenie článku 38a a dopĺňa sa činnosť organizačného útvaru 

ministerstva – Odbor financovania aparátu. Táto zmena súvisí s úlohami spojenými 

s Operačným programom potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014-2020 (OP 

FEAD). Zároveň sa dodatkom menia ustanovenia týkajúce sa náplne činnosti odborov 

patriacich do riadiacej pôsobnosti Sekcie fondov EÚ, a to konkrétne článok 29a, článok 31 

 a článok 32. 
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Článok 1 

 

1. V článku 29a odsek 2 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie 

 

„s) zabezpečuje právne stanoviská v oblasti výziev a globálnych grantov, vyzvaní na 

národné projekty, implementácie operačných programov, projektovej a programovej 

činnosti, pri kontrolách a auditoch a v prípade potreby adaptuje relevantné výstupy 

do riadiacej dokumentácie k operačným programom.“.  

 

2. V článku 31 odsek 2 sa vypúšťa písmeno n) a písmená o) až t) sa označujú ako písmená 

n) až s). 

 

3. V článku 31 odsek 2 písmeno o) znie 

 

„o) zodpovedá za komunikáciu so SO na úrovni implementácie OP ĽZ v oblasti svojej 

pôsobnosti,“.  

 

4. V článku 31 odsek 4 sa vypúšťa písmeno k) a písmená l) až n) sa označujú ako písmená 

k) až m). 

 

5. V článku 31 odsek 4 písmeno k) znie 

 

„k) zodpovedá za komunikáciu so SO na úrovni implementácie OP ĽZ v oblasti svojej 

pôsobnosti,“.  

 

6. V článku 31 odsek 4 písmeno m) znie 

 

„m) podľa pokynov riaditeľa odboru alebo generálneho riaditeľa sekcie plní tiež ďalšie 

úlohy v súvislosti s implementáciou OP ĽZ.“.   

 

7. V článku 32 odsek 1 znie 

 

„(1) Odbor implementácie projektov zabezpečuje implementáciu národných projektov, 

projektov technickej pomoci a finančných nástrojov na úrovni RO a spolupracuje pri 

nastavení vhodného systému implementácie operačných programov. Pre výkon jeho 

kompetencií je zriadené detašované pracovisko v Trenčíne, detašované pracovisko  

v Prešove a detašované pracovisko v Nitre.“ 

 

8. V článku 38a sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie 

 

„v) plní funkciu prijímateľa technickej pomoci MPSVR SR pre Operačný program 

potravinovej a základnej materiálnej pomoci. “. 

 

 

Článok 2 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.   

 

 

                 Ján Richter 

                           minister 


