Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky

Dodatok č. 34
z 28. februára 2020
k Organizačnému poriadku
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 30/2011 z 24. júna 2011

Vypracoval
Odbor právnych služieb
Gestor
Odbor právnych služieb

Meno a priezvisko

Dátum

Mgr. Jana Meňušová

27.02.2020

Mgr. Silvia Hainová

27.02.2020

Podpis

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. marca 2020
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:
Dodatkom č. 34 sa upravujú ustanovenia článku 29a (organizačný odbor) a článku 30 (odbor
metodiky a prierezových činností) v rámci sekcie fondov EÚ. Taktiež sa upravujú
ustanovenia článku 54 upravujúce kompetencie Národného koordinačného strediska pre
riešenie problematiky násilia na deťoch.

Článok 1

1.

V článku 29a odsek 1 sa za písm. i) dopĺňa nové písm. j), ktoré znie
„j) zodpovedá za oblasť štátnej pomoci, vypracováva schémy štátnej pomoci alebo
schémy „de minimis“.“.

2.

V článku 29a odsek 4 sa za písm. k) vkladá nové písm. l), ktoré znie
„l) zodpovedá za oblasť štátnej pomoci, vypracováva schémy štátnej pomoci alebo
schémy „de minimis“.“.

3.

V článku 30 odsek 2 sa vypúšťa písmeno j) a pôvodne označené písmená ako k) až n) sa
označujú ako písmená j) až m).

4.

V článku 30 odsek 5 sa vypúšťa písmeno d) a pôvodne označené písmená ako e) až o) sa
označujú ako písmená d) až n).

5.

V článku 54 odsek 2 sa za písm. b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie
„c) koordinuje štátnu politiku v oblasti ochrany detí pred násilím a plnenie úloh v tejto
oblasti; na zabezpečenie plnenia úloh v tejto oblasti vytvára podmienky pre
vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi dvoma orgánmi štátnej správy,
Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými
celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia
v oblasti ochrany detí pred násilím“
a pôvodne označené písmená c) až s) sa označujú ako písm. d) až t).

6.

V článku 54 odsek 2 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie
„o) je gestorom Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom svete,“
a pôvodne označené písmená o) až t) ako písmená p) až u).
Článok 2
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
Ján Richter
minister
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