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Mgr. Jana Meňušová

13.09.2018

Mgr. Silvia Hainová

13.09.2018

Podpis

Dátum nadobudnutia účinnosti: 15. septembra 2018
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 upravujú ustanovenia článku 20 týkajúce sa náplne činnosti odboru
sociálnej ekonomiky a s tým súvisiaca úprava článku 4, v ktorom sa doplnila právomoc
ministra rozhodovať o riadnych opravných prostriedkoch podaných podľa správneho
poriadku proti rozhodnutiam odboru sociálnej ekonomiky vydaných v zmysle zákona
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
Zároveň sa dodatkom upravili niektoré ustanovenia šiestej hlavy organizačného poriadku
MPSVR SR, a to konkrétne v článku 39b, v článku 39d a v článku 39e.

Článok 1
1.

V článku 4 odsek 2 písmeno d) sa za bod 10. vkladá nový bod 11., ktorý znie
„11. o riadnych opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam vydaným
v správnom konaní odborom sociálnej ekonomiky podľa zákona o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch,“.

2.

Článok 20, ktorý vrátene nadpisu znie
„Článok 20
Odbor sociálnej ekonomiky
(1) Odbor sociálnej ekonomiky plní úlohy ministerstva v oblasti sektora sociálnej
ekonomiky, vrátane úloh v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory najmenej
rozvinutým okresom. Zabezpečuje implementáciu a realizáciu zákona č. 112/2018 Z.
z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch“).
Zabezpečuje podklady v procese priznania, resp. zrušenia štatútu registrovaného
sociálneho podniku. Zabezpečuje podklady v procese priznania, resp. zrušenia
postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky. Odbor sociálnej
ekonomiky vedie register sociálnych podnikov a zverejňuje ho na webovom sídle
ministerstva. Odbor sociálnej ekonomiky vedie zoznam organizácií sektora sociálnej
ekonomiky a zverejňuje ho na webovom sídle ministerstva.
(2) Odbor sociálnej ekonomiky v oblasti sociálnej ekonomiky zabezpečuje plnenie úloh
štátu vyplývajúcich pre ministerstvo zo zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch a vykonáva koncepčnú, riadiacu, rozhodovaciu, koordinačnú funkciu
a v spolupráci so sekciou kontroly kontrolnú funkciu.
(3) Odbor sociálnej ekonomiky vykonáva najmä tieto činnosti
a) vykonáva kontrolu dodržiavania povinností podľa zákona o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch v spolupráci so sekciou kontroly,
b) rozhoduje ako prvostupňový správny orgán pri výkone štátnej správy v oblasti
sociálnej ekonomiky, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch,
c) rozhoduje z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti o proteste prokurátora podaného
podľa zákona o prokuratúre,
d) vyhodnocuje výročné správy registrovaných sociálnych podnikov,
e) spolupracuje na tvorbe projektov súvisiacich s oblasťou sociálnej ekonomiky
a sociálneho podnikania,
f) poskytuje poradenstvo pri príprave projektu činnosti registrovaného sociálneho
podniku, príprave žiadosti o investičnú pomoc alebo kompenzačnú pomoc a
bezplatné poradenstvo o iných možnostiach podpory podľa zákona o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch,
g) metodicky usmerňuje a v spolupráci so sekciou kontroly kontroluje výkon centier
sociálnej ekonomiky pri ich činnosti, pri poskytovaní informácií v procese
prípravy žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, v procese
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prípravy projektu činnosti sociálneho podniku, príprave žiadosti o investičnú
pomoc alebo kompenzačnú pomoc a poskytuje bezplatné poradenstvo o iných
možnostiach podpory podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch,
h) vo svojej vecnej pôsobnosti vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaných
vládou SR, poradnými orgánmi vlády SR a Hospodárskou a sociálnou radou
Slovenskej republiky,
i) vybavuje vo svojej pôsobnosti podania fyzických osôb a právnických osôb, ak je
na konanie vo veci príslušné ministerstvo,
j) zabezpečuje aktualizáciu a zverejňovanie údajov v oblasti sociálnej ekonomiky na
webovom sídle ministerstva.
(4) Odbor sociálnej ekonomiky spolupracuje v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti
a)

b)
c)

s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva a dotknutými ústrednými
orgánmi štátnej správy, najmä s Ministerstvom spravodlivosti SR, Generálnou
prokuratúrou SR, Finančnou správou SR, zdravotnými poisťovňami, Sociálnou
poisťovňou, Národným inšpektorátom práce a ďalšími štátnymi orgánmi
a organizáciami,
s medzinárodnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami v rámci EÚ,
realizuje a implementuje projekt SOCENT SPAs.

(5) Odbor sociálnej ekonomiky v oblasti analytickej činnosti
a) sústavne sleduje a vyhodnocuje situáciu na trhu práce v súvislosti so sociálnou
ekonomikou a sociálnym podnikaním,
b) zabezpečuje tvorbu, zhromažďovanie, spracúvanie, šírenie, sprístupňovanie
a publikovanie informácií, štatistických údajov a analýz v oblasti sociálnej
ekonomiky.
(6) Odbor sociálnej ekonomiky v oblasti tvorby a realizácie štátnej politiky rozvoja
regionálnej zamestnanosti vypracúva návrhy opatrení smerujúcich k začleneniu na trh
práce najmä znevýhodnených a zraniteľných osôb vrátane sociálneho zamestnávania
a lokálnych projektov a programov na udržanie pracovných návykov znevýhodnených
skupín na trhu práce.
(7) Odbor sociálnej ekonomiky v oblasti tvorby návrhov zákonov a legislatívnych
opatrení v rámci svojej vecnej pôsobnosti
a) spolupracuje s odborom pracovnej legislatívy a legislatívy trhu práce pri
vypracúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti sociálnej
ekonomiky,
b) analyzuje právnu úpravu v oblasti sociálnej ekonomiky z vecného hľadiska
a z hľadiska súladu s príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie.
(8) Odbor sociálnej ekonomiky zodpovedá najmä za
a) legislatívnu, koncepčnú a metodickú činnosť v oblasti sociálnej ekonomiky v
rozsahu pôsobnosti ministerstva,
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b) normotvornú činnosť ministerstva v oblasti sociálnej ekonomiky.
3.

V článku 39b odsek 4 písmeno d) znie
„d) prešetruje a vybavuje sťažnosti v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými
útvarmi ministerstva podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č.
289/2012 Z. z., prešetruje a vybavuje petície v rámci svojej vecnej pôsobnosti,
postupuje vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva petície na
prešetrenie a vybavenie podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov.“.

4.

V článku 39b odsek 5 písmeno h) znie
„h) pri plnení úloh odbor spolupracuje s oddelením vnútornej kontroly, sťažností a petícií
a odborom dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb.“.

5.

V článku 39d odsek 1 písmeno b) znie
„b) so správnym konaním podľa § 79 ods. 1 písm. g) bod 3 a bod 4 a § 99 ods. 1, ods. 5,
ods. 6 a § 102 ods. 1 zákona o sociálnych službách.“.

6.

V článku 39d odsek 2 písmeno c) znie
„c) pripravuje podklady pre rozhodnutia o uložení pokuty alebo poriadkovej pokuty
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
o uložení
1. pokuty podľa § 99 ods. 1 zákona o sociálnych službách,
2. pokuty a zastavení činnosti osobe podľa § 99 ods. 5 zákona o sociálnych službách,
3. pokuty za správne delikty podľa § 101 zákona o sociálnych službách,
4. poriadkovej pokuty podľa § 99 ods. 6 zákona o sociálnych službách
poskytovateľovi sociálnej služby, u ktorého sa vykonal dohľad.“.

7.

V článku 39d odsek 3 znie
„(3) Odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb
a) prijíma oznámenia poskytovateľov sociálnej služby o použití obmedzenia
prijímateľov sociálnej služby, vedie ich evidenciu a sleduje dodržiavanie zákona
o sociálnych službách pri používaní netelesných a telesných obmedzení pri
poskytovaní sociálnych služieb podľa § 10 zákona o sociálnych službách,
b) v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb, ak je
na konanie vo veci príslušný,
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c) pri výkone dohľadu spolupracuje s odborom kontroly, sťažností a petícií,
odborom hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a odborom
sociálnych služieb ministerstva,
d) pri výkone dohľadu spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní,
spracováva a predkladá podnety na základe zistení pri výkone dohľadu
a v odôvodnených prípadoch pripravuje odborné stanoviská ku skutočnostiam
zisteným pri výkone dohľadu,
e) pri výkone dohľadu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú
ošetrovateľskú starostlivosť, spolupracuje s vecne príslušnými odbormi
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a s Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou,
f) pri výkone dohľadu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú ubytovanie
a stravovanie, spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky,
g) pri výkone dohľadu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré utvárajú podmienky
na vzdelávanie spolupracuje s vecne príslušnými odbormi Ministerstva školstva
Slovenskej republiky, Štátnou školskou inšpekciou,
h) pri plnení svojich úloh spolupracuje najmä s ústrednými orgánmi štátnej správy
a s orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní,
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, Sociálnou poisťovňou,
zdravotnými poisťovňami, s miestnou a územnou samosprávou, organizačnými
útvarmi ministerstva a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
i) vypracováva podklady v rámci pripomienkového konania k návrhom všeobecne
záväzných právnych predpisov a odborným materiálom ministerstva a iných
ústredných orgánov štátnej správy v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti,
j) na základe záverov z výkonu dohľadu predkladá podnety k úprave súvisiacej
legislatívy vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva,
k) pripravuje podklady do správy o činnosti sekcie kontroly za uplynulý rok,
l) podieľa sa na príprave a vzdelávaní zamestnancov vykonávajúcich dohľad,
m) spolupracuje s osobným úradom pri odbornej príprave a vzdelávaní zamestnancov
odboru dohľadu,
n) zabezpečuje archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou odboru dohľadu nad
poskytovaním sociálnych služieb.“:
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8.

V článku 39e odsek 1 znie
„(1) Odbor hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby plní a
zabezpečuje úlohy súvisiace s hodnotením podmienok kvality poskytovanej sociálnej
služby v súlade s § 79 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na § 104 zákona o sociálnych
službách. Pre výkon jeho pôsobnosti je zriadené detašované pracovisko v Nitre,
detašované pracovisko v Žiline a detašované pracovisko v Košiciach.“.

9.

V článku 39e odsek 2 písmeno a) znie
„a) hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 k zákonu
o sociálnych službách,“.

Článok 2
Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. septembra 2018.

Ján Richter
minister
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