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Informácia o zmenách:
Dodatkom č. 36 sa upravujú ustanovenia článku 2 a z priamej riadiacej pôsobnosti ministra
prešli do riadiacej pôsobnosti štátnych tajomníkov sekcia práce, sekcia sociálneho poistenia
a dôchodkového sporenia, sekcia sociálnej politiky a sekcia rodinnej politiky. S tým súvisí aj
zmena ustanovení článku 4, článku 5a a článku 5b.
Zároveň dochádza k zániku sekcie sociálnej a rodinnej politiky a vytvoreniu dvoch nových
sekcií, a to sekcie sociálnej politiky a sekcie rodinnej politiky. Z tohto dôvodu došlo k zmene
ustanovení druhej hlavy Organizačného poriadku a vytvoreniu novej tretej hlavy
Organizačného poriadku a k úprave článku 15 zo všeobecnej časti Organizačného poriadku
Menia sa tiež ustanovenia obsahujúce náplň činnosti sekcie fondov EÚ a sekcie kontroly
(článok 2, článok 6, článok 29a, článok 31, článok 39a, článok 39b) a boli vypustené články
39c, 39e, 50, 53 a 54.
Vzhľadom na zrušenie niektorých odborov a vznik nových odborov bolo potrebné zmeniť aj
iné ustanovenia Organizačného poriadku, v ktorých bol odkaz na zrušené organizačné útvary
(článok 33, článok 35, článok 38).

Článok 1

1.

V článku 2 odsek 10 znie
„(10) Medzi organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti ministra patrí
a)
b)
c)
d)
e)

2.

kancelária ministra,
Inštitút sociálnej politiky,
sekcia kontroly,
odbor vnútorného auditu,
odbor krízového manažmentu a bezpečnosti,“.

V článku 2 odsek 11 znie
„(11) Medzi organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka I.
patrí
a) sekretariát štátneho tajomníka I.,
b) sekcia práce,
c) sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia.“.

3.

V článku 2 odsek 12 znie
„(12) Medzi organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka II.
patrí
a) sekretariát štátneho tajomníka II.,
b) sekcia sociálnej politiky,
c) sekcia rodinnej politiky.“.

4.

V článku 2 v odseku 13 sa vypúšťa písmeno e) a pôvodne označené písmená f) až k) sa
označujú ako písmená e) až j).

5.

V článku 2 v odseku 14 písmeno d) znie
„d) odbor vnútorného auditu a odbor krízového manažmentu a bezpečnosti postavenie
samostatného odboru, ktoré riadi vedúci zamestnanec s postavením riaditeľa
odboru,“.

6.

V článku 2 v odseku 14 písmeno e) znie
„e)

kancelária generálneho tajomníka služobného úradu, odbor informačnokomunikačných technológií, odbor správy a prevádzky, odbor právnych služieb,
odbor verejného obstarávania, osobný úrad, odbor medzinárodných vzťahov
a európskych záležitostí postavenie samostatného odboru, ktoré riadi vedúci
zamestnanec s postavením riaditeľa odboru.“.
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7.

V článku 4 v odseku 2 písmeno a) znie
„a) priamo riadi
1.
štátneho tajomníka,
2.
generálneho tajomníka služobného úradu,
3.
odborníka ústavného činiteľa,
4.
generálneho riaditeľa kancelárie ministra,
5.
generálneho riaditeľa Inštitútu sociálnej politiky,
6.
generálneho riaditeľa sekcie kontroly,
7.
riaditeľa odboru vnútorného auditu,
8.
riaditeľa odboru krízového manažmentu a bezpečnosti,“.

8.

Článok 5a vrátane nadpisu znie
„Článok 5a
Štátny tajomník I.
Štátny tajomník I. riadi
a) vedúceho oddelenia sekretariátu štátneho tajomníka I.,
b) generálneho riaditeľa sekcie práce,
c) generálneho riaditeľa sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia.“.

9.

Článok 5b vrátane nadpisu znie
„Článok 5b
Štátny tajomník II.
Štátny tajomník II. riadi
a) vedúceho oddelenia sekretariátu štátneho tajomníka II.,
b) generálneho riaditeľa sekcie sociálnej politiky,
c) generálneho riaditeľa sekcie rodinnej politiky.“.

10. V článku 6 v odseku 2 písmeno a) sa vypúšťa bod 11.
11. V článku 15 odsek 3 znie
„(3) Sekcia rodinnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti odborne a metodicky usmerňuje
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny.“.
12. V článku 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie
„(4) Sekcia sociálnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti odborne a metodicky
usmerňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.“
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a pôvodne označené odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.
13. Druhá hlava vrátane svojho nadpisu znie
„DRUHÁ HLAVA
SEKCIA SOCIÁLNEJ POLITIKY
Článok 22
Sekcia sociálnej politiky
(1) Sekcia sociálnej politiky zabezpečuje a kontroluje výkon štátnej správy a plní úlohy v
rozsahu pôsobnosti ministerstva v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, pomoci v
hmotnej núdzi, sociálne vylúčených spoločenstiev, sociálnych služieb, dlhodobej
zdravotno-sociálnej starostlivosti, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia, lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti a v oblasti hodnotenia
podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb. V rámci tejto pôsobnosti
vypracúva na základe sociálno-ekonomických a právnych, štatistických, demografických
a ďalších analýz koncepcie a strategické materiály sociálnej inklúzie ohrozených a
marginalizovaných skupín, vrátane koncepcie sociálnej inklúzie občanov so zdravotným
postihnutím a starších ľudí, koncepcie v oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev,
národné priority rozvoja sociálnych služieb, legislatívne zámery pred prípravou zákonov
z vecného hľadiska, plní úlohy hlavného kontaktného miesta pre problematiku
vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, plní
a zabezpečuje úlohy súvisiace s hodnotením podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb, plní a zabezpečuje úlohy súvisiace s akreditačným procesom, ako aj
rozhodovaciu činnosť vo veciach akreditácií pre oblasť sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pričom v tejto oblasti úzko
spolupracuje so sekciou rodinnej politiky.
(2) Sekcia sociálnej politiky v oblasti svojej vecnej pôsobnosti
a) vypracúva návrhy príslušných vykonávacích právnych predpisov a analytickoprognostické materiály,
b) zabezpečuje tvorbu štátnej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej správy,
c) plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v EÚ a medzinárodných
organizáciách,
d) 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,
e) spolupracuje s poradnými orgánmi vlády SR a spolupracuje a zabezpečuje plnenie
úloh poradných orgánov ministra,
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f) spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, inými
subjektmi a inštitúciami a pracovnými skupinami, a to najmä v rámci budovania
nadrezortných koncepcií a tvorby legislatívnych noriem,
g) zabezpečuje koordináciu rezortného štatistického zisťovania v rámci Národného
štatistického systému.
(3) Sekcia sociálnej politiky zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti činnosť akreditačnej
komisie pre poradnú činnosť v oblasti udeľovania akreditácií na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pričom v tejto oblasti spolupracuje so
sekciou rodinnej politiky, a v oblasti udeľovania akreditácií na vzdelávacie programy v
oblasti sociálnych služieb a vybrané odborné činnosti podľa zákona o sociálnych
službách a kategorizačnej komisie na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok.
(4) Sekcia sociálnej politiky zabezpečuje výkon a koordináciu výkonu funkcií riadiaceho
orgánu pre Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „OP FEAD“) v súlade s príslušnými
nariadeniami Európskej únie. Zodpovedá za účinnosť a správnosť riadenia a realizácie
finančnej pomoci poskytovanej z Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám
v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a s právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
(5) Sekcia sociálnej politiky zabezpečuje a koordinuje implementáciu Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím.
(6) Sekcia sociálnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti odborno-metodicky usmerňuje
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
(7) Sekcia sociálnej politiky sa člení na
a) odbor sociálnych služieb,
b) odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky,
c) odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím,
d) odbor hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií.
Článok 23
Odbor sociálnych služieb
(1) Odbor sociálnych služieb plní a zabezpečuje úlohy súvisiace s tvorbou, realizáciou
a koordináciou štátnej politiky v oblasti sociálnych služieb a v oblasti sociálnej inklúzie
sociálne vylúčených spoločenstiev.
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(2) Odbor sociálnych služieb v súvislosti so Zámerom vlády SR formovaným
v Programovom vyhlásení vlády SR 2020 úzko spolupracuje s rezortom zdravotníctva pri
tvorbe jednotného systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.
(3) Odbor sociálnych služieb
a) tvorí štátnu politiku, vypracúva stratégie a koncepčné materiály, analýzy a legislatívne
zámery v oblasti sociálnych služieb a v oblasti sociálnej inklúzie sociálne vylúčených
spoločenstiev a koordinuje politiky s inými relevantnými oblasťami v záujme sociálnej
integrácie sociálne vylúčených spoločenstiev,
b) vypracúva a zverejňuje národné priority rozvoja sociálnych služieb,
c) vypracúva návrhy právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb a v oblasti rozvoja
životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev v rozsahu svojej pôsobnosti,
d) podieľa sa na vypracovaní analýz ekonomických a sociálnych vplyvov návrhov
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb a v oblasti
rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev,
e) podieľa sa na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov ďalších
organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb
a v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev,
f) koordinuje, monitoruje a vyhodnocuje dokumenty vlády súvisiace s poskytovaním
sociálnych služieb a v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených
spoločenstiev,
g) vypracúva stanoviská k všeobecne záväzným právnym predpisom v rozsahu svojej
vecnej pôsobnosti,
h) plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dokumentov, ktoré súvisia s poskytovaním
sociálnych služieb a v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených
spoločenstiev,
i) podieľa sa na implementácii právne záväzných predpisov EÚ a medzinárodných
dohovorov v oblasti sociálnych služieb a v oblasti rozvoja životných podmienok
sociálne vylúčených spoločenstiev,
j) koordinuje činnosti v oblasti sociálnych služieb a v oblasti rozvoja životných
podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev, a to v spolupráci s obcami,
samosprávnymi krajmi a ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v
oblasti sociálnych služieb a v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne
vylúčených spoločenstiev,
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k) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými subjektmi pri riešení
otázok týkajúcich sociálnych služieb a rozvoja životných podmienok sociálne
vylúčených spoločenstiev,
l) podieľa sa na vzdelávaní zamestnancov samosprávnych orgánov v oblasti sociálnych
služieb a v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev,
m) organizuje semináre, konferencie a iné podujatia v oblasti sociálnych služieb
a v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev, a to aj
s medzinárodnou účasťou,
n) koordinuje spoluprácu v oblasti týkajúcej sa previazanosti zdravotnej starostlivosti a
sociálnych služieb a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti sociálne
vylúčených spoločenstiev,
o) vedie centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb a zverejňuje ho na
webovom sídle ministerstva,
p) poskytuje súčinnosť na účely správneho konania vo veciach akreditácií v oblasti
sociálnych služieb,
q) vypracúva analýzy a vedie kompletné štátne štatistické výkazníctvo v oblasti
sociálnych služieb a v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených
spoločenstiev,
r) vybavuje podania fyzických a právnických osôb v rámci svojej vecnej príslušnosti,
s) hodnotí projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb a v oblasti rozvoja
životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev na účely poskytnutia dotácií
v pôsobnosti ministerstva,
t) podieľa sa na vypracúvaní a aktualizovaní návrhov prioritných osí a aktivít
stanovených operačných programov štrukturálnych fondov dotýkajúcich sa vecnej
pôsobnosti odboru, spolupracuje pri vyhodnocovaní a realizácii prioritných osí a
aktivít operačných programov štrukturálnych fondov dotýkajúcich sa vecnej
pôsobnosti odboru,
u) organizuje a zabezpečuje dovoz a distribúciu humanitárnych zásielok zo zahraničia
určených pre osoby so zdravotným postihnutím,
v) spolupracuje so sekciou ekonomiky pri poskytovaní a zúčtovaní finančných
príspevkov pre obce a neverejných poskytovateľov v súlade so zákonom o sociálnych
službách,
w) preskúmava zákonnosť rozhodnutia o nesplnení podmienok na poskytnutie finančného
príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby z kapitoly ministerstva a zabezpečuje
rozhodovaciu činnosť ministerstva v tejto veci podľa zákona o sociálnych službách.
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Článok 24
Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky
(1) Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky plní úlohy tvorby, realizácie a
koordinácie štátnej politiky v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby a pomoci v hmotnej
núdzi. Vypracúva analýzy, návrhy priorít a postupov, zabezpečuje implementáciu a
koordináciu politík v oblasti pomoci v hmotnej núdzi. Navrhuje a realizuje opatrenia na
zabezpečenie súladu a prepojenia štátnej politiky v oblasti pomoci v hmotnej núdzi vo
svojej pôsobnosti s inými relevantnými oblasťami. Koordinuje návrhy a postupy
jednotlivých odborov vo vecnej pôsobnosti sekcie sociálnej politiky v oblasti predikcie
ekonomických vplyvov jednotlivých návrhov právnych predpisov, v oblasti vypracúvania
a aktualizácie návrhov prioritných osí a aktivít stanovených operačných programov
štrukturálnych fondov, realizácie a vyhodnocovania prioritných osí a aktivít operačných
programov štrukturálnych fondov a v oblasti tvorby komplexného informačného systému
sociálnej sféry.
(2) Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky
a) tvorí štátne politiky, vypracúva stratégie, koncepčné materiály a analýzy súvisiace so
životným minimom, v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi
a zabezpečenia základných životných podmienok, koordinuje ich systémové väzby
s politikou zamestnanosti a systémom sociálneho zabezpečenia,
b) vypracúva v rozsahu svojej pôsobnosti legislatívne zámery pred prípravou zákonov a
vykonávacích právnych predpisov ministerstva,
c) vypracúva návrhy právnych predpisov ministerstva v oblasti životného minima,
sociálnej inklúzie, chudoby a pomoci v hmotnej núdzi,
d) participuje na príprave návrhov zákonov a iných právnych predpisov ďalších
organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s vecnou náplňou odboru,
e) koordinuje vypracúvanie a aktualizovanie návrhov prioritných osí a aktivít
stanovených operačných programov štrukturálnych fondov, koordinuje realizáciu a
vyhodnocovanie prioritných osí a aktivít operačných programov štrukturálnych fondov
v rámci pôsobnosti odboru,
f) spolupracuje so sekciou legislatívy pri vypracúvaní stanovísk a všeobecne záväzných
právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
g) zastupuje ministerstvo v medzinárodných štruktúrach v oblasti sociálnej inklúzie,
chudoby a pomoci v hmotnej núdzi,
h) v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v EÚ a ďalších medzinárodných
organizáciách zabezpečuje agendu, plní úlohy, vypracúva dokumenty, analýzy,
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vyhodnotenia a projekty, podklady pre vypracovávanie pozícií, stanovísk, inštrukcií,
presadzovanie pozície Slovenskej republiky v určených komisiách a výboroch z
hľadiska vecnej pôsobnosti odboru, podieľa sa z vecného hľadiska na príprave a
posudzovaní bilaterálnych zmlúv a zabezpečuje úlohy, ktoré z týchto zmlúv pre
ministerstvo vyplývajú,
i) tvorí a reviduje indikátory, metodiky a zabezpečuje interpretáciu indikátorov v oblasti
chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane prepájania administratívnych zdrojov,
národných indikátorov a indikátorov EÚ,
j) vypracováva a hodnotí ekonomické vplyvy návrhov právnych predpisov v rámci
vecnej pôsobnosti odboru,
k) odborne metodicky riadi, koordinuje a kontroluje výkon štátnej správy orgánmi štátnej
správy v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu svojej
pôsobnosti,
l) plní v rozsahu svojej pôsobnosti v správnom konaní úlohy správneho orgánu, ktoré
ministerstvu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
m) vybavuje v rozsahu svojej pôsobnosti podania fyzických osôb a právnických osôb, ak
je na konanie vo veci príslušné ministerstvo,
n) podieľa sa na odbornej príprave a systematickom odbornom vzdelávaní zamestnancov
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a
samosprávnych orgánov v rozsahu svojej pôsobnosti,
o) koordinuje tvorbu komplexného informačného systému sociálnej sféry za vecnú
pôsobnosť sekcie sociálnej politiky,
p) získava podklady a žiadosti o poskytnutie dotácie na humanitárnu pomoc v pôsobnosti
ministerstva pre fyzické osoby, posudzuje splnenie podmienok na poskytnutie dotácie
a spracováva návrhy na jej poskytnutie,
q) podieľa sa na hodnotení projektov a žiadostí na poskytovanie dotácií právnickým a
fyzickým osobám v pôsobnosti ministerstva,
r) vykonáva administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste.
(3) Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky zabezpečuje výkon a koordináciu
výkonu funkcií riadiaceho orgánu pre OP FEAD. Zodpovedá za správnu implementáciu
OP FEAD, zabezpečuje a koordinuje všetky činnosti, ktoré ministerstvu vyplývajú zo
systému riadenia OP FEAD, zabezpečuje metodické usmerňovanie potrebné pre výkon
opatrení OP FEAD, v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s orgánmi Európskej únie
a ostatnými orgánmi zapojenými do realizácie OP FEAD, zúčastňuje sa rokovaní
s Európskou komisiou týkajúcich sa OP FEAD.
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Článok 25
Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím
(1) Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím plní a zabezpečuje úlohy súvisiace
s tvorbou, realizáciou a koordináciou štátnej politiky v oblasti kompenzácií ťažkého
zdravotného postihnutia, posudzovania odkázanosti na kompenzácie, ako aj úlohy
súvisiace s implementáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
vo vecnej pôsobnosti sekcie.
(2) Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím
a) zabezpečuje úlohy súvisiace s tvorbou štátnej politiky, vypracúva stratégie, koncepčné
materiály, analýzy, legislatívne zámery a návrhy právnych predpisov v oblasti
kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, posudzovania odkázanosti na
kompenzácie, ako aj v oblasti implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím,
b) spolupracuje so sekciou legislatívy pri vypracúvaní stanovísk k všeobecne záväzným
právnym predpisom v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti,
c) podieľa sa na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov ďalších
organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s vecnou náplňou odboru,
d) v rámci svojej vecnej pôsobnosti plní úlohy a vypracúva dokumenty súvisiace
s členstvom Slovenskej republiky v EÚ a ďalších medzinárodných organizáciách,
e) zastupuje Slovenskú republiku vo výboroch a pracovných skupinách orgánov
Európskej únie pri prerokovávaní problematiky osôb so zdravotným postihnutím,
f) spolupracuje s odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pri výkone
vecne príslušnej agendy vyplývajúcej z problematiky koordinácie systémov sociálneho
zabezpečenia Slovenskej republiky a Európskej únie,
g) plní úlohy Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
h) organizuje semináre, konferencie a iné podujatia v oblastiach pôsobnosti odboru,
i) koordinuje činnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny v oblastiach pôsobnosti odboru,
j) podieľa sa na ďalšom vzdelávaní zamestnancov Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblastiach pôsobnosti odboru,
k) plní v rozsahu svojej pôsobnosti v správnom konaní úlohy správneho orgánu, ktoré
ministerstvu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
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l) poskytuje odboru právnych služieb odbornú spoluprácu a konzultácie pri riešení
súdnych a mimosúdnych prípadov v konaní o náhradu škody, ktorá vznikla pri konaní
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o preukaze fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom a o parkovacom preukaze pre fyzickú osobu so
zdravotným postihnutím,
m) vybavuje v rozsahu svojej pôsobnosti podania fyzických osôb a právnických osôb, ak
je na konanie vo veci príslušné ministerstvo,
n) hodnotí projekty a žiadosti v oblasti svojej pôsobnosti na účely poskytnutia dotácií v
pôsobnosti ministerstva,
o) administratívne zabezpečuje činnosť Kategorizačnej komisie na posudzovanie návrhov
na kategorizáciu pomôcok,
p) podieľa sa na tvorbe informačných systémov v oblasti svojej pôsobnosti.
Článok 26
Odbor hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií
(1) Odbor hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií 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.
(2) Odbor hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií v oblasti hodnotenia
podmienok kvality
a) hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 k zákonu
o sociálnych službách,
b) podľa potreby vykonáva kontrolu plnenia opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov u poskytovateľa sociálnej služby, u ktorého vykonal hodnotenie
podmienok kvality,
c) pripravuje a podáva podnet vyššiemu územnému celku na výmaz poskytovateľa
sociálnej služby, u ktorého hodnotil podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby
a ktorý ani po určenej lehote na splnenie podmienok kvality nespĺňa podmienky
kvality podľa § 104 ods. 5 zákona o sociálnych službách.
(3) Odbor hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií
a) pripravuje hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby
u poskytovateľov sociálnych služieb v spolupráci s odborom dohľadu nad
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poskytovaním sociálnych služieb zo sekcie kontroly a v spolupráci odborom
sociálnych služieb,
b) pripravuje materiálne podmienky pre hodnotenie podmienok kvality poskytovanej
sociálnej služby,
c) podieľa sa na príprave a vzdelávaní hodnotiteľov podmienok kvality poskytovanej
sociálnej služby,
d) v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb, ak
je na konanie vo veci príslušný,
e) pripravuje odborné stanoviská ku skutočnostiam zisteným pri hodnotení kvality
poskytovanej sociálnej služby v rozsahu svojej pôsobnosti,
f) vypracováva podklady v rámci pripomienkového konania k návrhom všeobecne
záväzných právnych predpisov a k odborným materiálom ministerstva a iných
ústredných orgánov štátnej správy v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti,
g) na základe záverov z hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby predkladá
podnety k úprave súvisiacej legislatívy vecne príslušným organizačným útvarom
ministerstva,
h) spolupracuje s osobným úradom pri odbornej príprave a vzdelávaní zamestnancov
odboru hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby,
i) zabezpečuje archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou odboru,
j) organizuje semináre, konferencie a iné podujatia v oblasti svojej vecnej pôsobnosti,
k) spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva v rozsahu svojej vecnej
pôsobnosti.
(4) Odbor hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií plní a zabezpečuje úlohy
súvisiace s akreditačným procesom, ako aj rozhodovaciu činnosť vo veciach akreditácií
pre oblasť sociálnych služieb a pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, v ktorej spolupracuje so sekciou rodinnej politiky. Činnosti v danej oblasti
vykonáva autonómne a oddelene od vecných útvarov sekcie sociálnej politiky a sekcie
rodinnej politiky, s ktorými pre akreditačný proces a pre samotné správne konanie vo
veciach akreditácií spolupracuje. Spracováva podklady súvisiace s činnosťou
Akreditačnej komisie ministerstva a pripravuje návrhy rozhodnutí o akreditáciách.
Vykonáva úkony v správnom konaní v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti, najmä
zhromažďuje podklady pre rozhodnutie, pripravuje dožiadania na zadováženie dôkazných
prostriedkov, vykonáva ohliadky u žiadateľov o akreditáciu / akreditovaných subjektov.
Pri výkone činností plní ostatné úlohy vyplývajúce z príslušných právnych a
vykonávacích predpisov v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti.
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(5) Odbor hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií v súvislosti s akreditačným
procesom
a) organizačne zabezpečuje zasadnutia Akreditačnej komisie ministerstva a plní úlohy
súvisiace s činnosťou Akreditačnej komisie ministerstva,
b) plní úlohy vyplývajúce z funkcie tajomníka Akreditačnej komisie ministerstva vo
veciach akreditácií pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre
oblasť sociálnych služieb,
c) spracováva podklady súvisiace s činnosťou Akreditačnej komisie ministerstva a
pripravuje návrhy rozhodnutí o akreditáciách,
d) v rámci akreditačného procesu vykonáva úkony v správnom konaní v rozsahu svojej
vecnej pôsobnosti, najmä zhromažďuje podklady pre rozhodnutie, pripravuje
dožiadania na zadováženie dôkazných prostriedkov, vykonáva obhliadky u žiadateľov
o akreditáciu alebo u akreditovaných subjektov,
e) dohliada na plnenie a dodržiavanie podmienok na základe udelenej akreditácie,
o zistených nedostatkoch informuje Akreditačnú komisiu ministerstva a zabezpečuje
prijatie plnenia opatrení vedúcich k náprave,
f) spolupracuje pri výkone kontroly vo veciach dodržiavania plnenia podmienok
udelenej akreditácie,
g) spolupracuje s predsedom Akreditačnej komisie ministerstva pri zabezpečení účasti
zamestnanca ministerstva pri overovaní skutočností uvedených v žiadosti o
akreditáciu, pokiaľ tieto skutočnosti budú členovia Akreditačnej komisie ministerstva
overovať na mieste,
h) vykonáva preskúmavanie dodržiavania podmienok za akých bola udelená akreditácia,
i) sleduje a hodnotí vývoj v oblasti akreditácií,
j) vedie a spracováva zoznam akreditovaných subjektov vo svojej vecnej pôsobnosti,
k) v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje s vecne príslušnými odbormi sekcie
rodinnej politiky a participuje pri riešení vzájomných systémových väzieb a pri
vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pri
poskytovaní sociálnych služieb,
l) plní v rozsahu svojej pôsobnosti v prvom stupni správneho konania úlohy správneho
orgánu, ktoré ministerstvu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo
veciach akreditácií pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre
oblasť sociálnych služieb,
m) plní úlohy správneho orgánu v prvom stupni správneho konania vo veciach správnych
deliktov podľa § 92 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.
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14. Za druhú hlavu sa vkladá nová tretia hlava, ktorá vrátane svojho nadpisu znie
„TRETIA HLAVA
SEKCIA RODINNEJ POLITIKY
Článok 27
Sekcia rodinnej politiky
(1) Sekcia rodinnej politiky zabezpečuje a kontroluje výkon štátnej správy a plní úlohy v
rozsahu pôsobnosti ministerstva v oblasti rodinnej politiky, otázok populačnej politiky,
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, násilia páchaného na deťoch, rovnosti
mužov a žien a rovnosti príležitostí v pôsobnosti sekcie s cieľom zaistiť dlhodobé a
systémové riešenia na podporu rodín a plní a zabezpečuje úlohy v oblasti koordinácie
implementácie horizontálnych princípov v európskych štrukturálnych a investičných
fondoch. V rámci tejto pôsobnosti vypracúva na základe sociálno-ekonomických a
právnych, štatistických, demografických a ďalších analýz koncepcie a strategické
materiály sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, koncepciu rodinnej politiky,
národné priority rozvoja služieb pre rodinu, legislatívne zámery pred prípravou zákonov z
vecného hľadiska a podklady pre dotácie na podporu služieb pre rodiny. Spolupracuje s
vecne príslušnými sekciami pri plnení úloh v oblasti zosúlaďovania všeobecne záväzných
právnych predpisov vypracúvaných v pôsobnosti ministerstva s právom Európskej únie.
(2) Sekcia rodinnej politiky v oblasti svojej vecnej pôsobnosti
a) vypracúva návrhy príslušných vykonávacích právnych predpisov a analytickoprognostické materiály,
b) zabezpečuje tvorbu štátnej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej správy,
c) plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v EÚ a medzinárodných
organizáciách,
d) 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,
e) spolupracuje s poradnými orgánmi vlády SR a spolupracuje a zabezpečuje plnenie
úloh poradných orgánov ministra,
f) spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, inými
subjektmi a inštitúciami a pracovnými skupinami, a to najmä v rámci budovania
nadrezortných koncepcií a tvorby legislatívnych noriem,
g) zabezpečuje koordináciu rezortného štatistického zisťovania v rámci Národného
štatistického systému.
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(3) Sekcia rodinnej politiky spolupracuje so sekciou sociálnej politiky v súvislosti
s činnosťou akreditačnej komisie pre poradnú činnosť v oblasti udeľovania akreditácií na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v oblasti
udeľovania akreditácií na vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb a vybrané
odborné činnosti podľa zákona o sociálnych službách a kategorizačnej komisie na
posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok.

(4) Sekcia rodinnej politiky v spolupráci so sekciou kontroly a s odborom kontroly, sťažností
a petícií vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(5) Sekcia rodinnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti odborno-metodicky usmerňuje
a) Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

(6) Sekcia rodinnej politiky sa člení na
a) odbor štátnej sociálnej podpory,
b) odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny,
c) Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch,
d) odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí,
e) odbor horizontálnych princípov.
Článok 28
Odbor štátnej sociálnej podpory
(1) Odbor štátnej sociálnej podpory plní úlohy tvorby, realizácie a koordinácie štátnej
politiky v oblasti štátnej sociálnej podpory súvisiacej so sociálnymi udalosťami v rodine.
Vypracúva analýzy, návrhy priorít a postupov, zabezpečuje implementáciu a koordináciu
politík v oblasti štátnej sociálnej podpory a podpory rodín, vrátane náhradnej
starostlivosti. Navrhuje a realizuje opatrenia na zabezpečenie súladu a prepojenia štátnej
politiky v oblasti štátnej podpory a podpory rodín vo svojej pôsobnosti s inými
relevantnými oblasťami. Koordinuje návrhy a postupy jednotlivých odborov vo vecnej
pôsobnosti sekcie rodinnej politiky v oblasti predikcie ekonomických vplyvov
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jednotlivých návrhov právnych predpisov, v oblasti vypracúvania a aktualizácie návrhov
prioritných osí a aktivít stanovených operačných programov štrukturálnych fondov,
realizácie a vyhodnocovania prioritných osí a aktivít operačných programov
štrukturálnych fondov a v oblasti tvorby komplexného informačného systému sociálnej
sféry.
(2) Odbor štátnej sociálnej podpory
a) tvorí štátne politiky, vypracúva stratégie, koncepčné materiály a analýzy súvisiace s
rodinnou politikou, štátnou sociálnou podporou, náhradným výživným, finančnou
podporou náhradnej rodinnej starostlivosti, koordinuje ich systémové väzby s
politikou ochrany detí, výchovy a vzdelávania, zdravia, bývania a ďalších,
b) vypracúva v rozsahu svojej pôsobnosti legislatívne zámery pred prípravou zákonov a
vykonávacích právnych predpisov ministerstva,
c) vypracúva návrhy právnych predpisov ministerstva v oblasti štátnej sociálnej podpory,
náhradného výživného, príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti,
d) participuje na príprave návrhov zákonov a iných právnych predpisov ďalších
organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s vecnou náplňou odboru,
e) koordinuje návrhy riešenia postavenia rodiny a realizáciu rodinnej politiky a gestorsky
zabezpečuje systémové väzby v odvetvovej a prierezovej pôsobnosti,
f) koordinuje vypracúvanie a aktualizovanie návrhov prioritných osí a aktivít
stanovených operačných programov štrukturálnych fondov, koordinuje realizáciu a
vyhodnocovanie prioritných osí a aktivít operačných programov štrukturálnych fondov
v rámci pôsobnosti odboru,
g) spolupracuje so sekciou legislatívy pri vypracúvaní stanovísk a všeobecne záväzných
právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
h) zastupuje ministerstvo v medzinárodných štruktúrach v oblasti rodinnej politiky a
štátnej sociálnej podpory,
i) 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,
j) v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v EÚ a ďalších medzinárodných
organizáciách zabezpečuje agendu, plní úlohy, vypracúva dokumenty, analýzy,
vyhodnotenia a projekty, podklady pre vypracovávanie pozícií, stanovísk, inštrukcií,
presadzovanie pozície Slovenskej republiky v určených komisiách a výboroch z
hľadiska vecnej pôsobnosti odboru, podieľa sa z vecného hľadiska na príprave a
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posudzovaní bilaterálnych zmlúv a zabezpečuje úlohy, ktoré z týchto zmlúv pre
ministerstvo vyplývajú,
k) vypracováva a hodnotí ekonomické vplyvy návrhov právnych predpisov v rámci
vecnej pôsobnosti odboru,
l) odborne metodicky riadi, koordinuje a kontroluje výkon štátnej správy orgánmi štátnej
správy v oblasti štátnej sociálnej podpory, náhradného výživného a príspevkov na
podporu náhradnej starostlivosti a v rozsahu svojej pôsobnosti,
m) plní v rozsahu svojej pôsobnosti v správnom konaní úlohy správneho orgánu, ktoré
ministerstvu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
n) vybavuje v rozsahu svojej pôsobnosti podania fyzických osôb a právnických osôb, ak
je na konanie vo veci príslušné ministerstvo,
o) podieľa sa na odbornej príprave a systematickom odbornom vzdelávaní zamestnancov
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a
samosprávnych orgánov v rozsahu svojej pôsobnosti,
p) koordinuje tvorbu komplexného informačného systému sociálnej sféry za vecnú
pôsobnosť sekcie rodinnej politiky,
q) získava podklady a žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu služieb pre rodiny, ktoré
majú preventívny a podporný charakter v pôsobnosti ministerstva pre fyzické
a právnické osoby, posudzuje splnenie podmienok na poskytnutie dotácie a
spracováva návrhy na jej poskytnutie,
r) podieľa sa na hodnotení projektov a žiadostí na poskytovanie dotácií právnickým a
fyzickým osobám v pôsobnosti ministerstva,
s) vykonáva administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste.

Článok 28a
Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny
(1) Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny plní úlohy tvorby, realizácie a koordinácie
štátnej politiky v oblasti ochrany detí a ochrany a podpory rodiny v kontexte ochrany
dieťaťa, ochrany jeho práv a právom chránených záujmov a rešpektovania najlepšieho
záujmu dieťaťa. Vypracúva návrhy priorít, návrhy opatrení, postupov v danej oblasti.
Koordinuje politiky a vykonávanie opatrení v oblasti ochrany práv detí, sociálnoprávnej
ochrany detí, sociálnej kurately, predchádzania krízových situácií v rodine a pomoci a
podpory pri ich riešení. Navrhuje a realizuje opatrenia na zabezpečenie súladu a
prepojenia štátnej politiky v oblasti ochrany detí vo svojej pôsobnosti s inými
relevantnými oblasťami a navrhuje a zabezpečuje prostredníctvom Ústredia práce,
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sociálnych vecí a rodiny, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalších subjektov realizáciu opatrení
zameraných na predchádzanie a riešenie sociálno-patologických javov najmä vo vzťahu
k deťom.
(2) Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny
a) vypracúva stratégie, koncepčné zámery a analýzy sociálnej politiky v oblasti ochrany
detí, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, osobitne v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane zabezpečenia náhradného
prostredia deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí
a poradensko-psychologických služieb, tvorí štátnu politiku v tejto oblasti,
b) vyhodnocuje externé a interné poznatky, dáta, metodiky a ich vzájomné súvislosti
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c) vypracúva návrhy na štatistické zisťovania a prieskumy v oblasti ochrany práv detí,
d) navrhuje a dizajnuje programy a projekty v oblasti ochrany detí, vrátane hodnotenia
vplyvov,
e) rieši systémové väzby sociálnej ochrany detí a iných relevantných oblastí,
f) koordinuje vypracovávanie správ, odpočtov a ďalších materiálov z oblasti práv detí,
ktorých spracovanie vyplýva zo záväzkov z medzinárodných dohovorov, právnych
aktov EÚ za rezort,
g) koordinuje spracovávanie a realizáciu rezortných stratégií v oblasti protidrogovej
politiky štátu, v oblasti prevencie kriminality a iných sociálno-patologických javov,
h) vypracúva legislatívne návrhy a návrhy vykonávacích právnych predpisov
ministerstva v oblasti v sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
i) spolupracuje so sekciou legislatívy pri vypracovávaní stanovísk a všeobecne
záväzných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
j) participuje na príprave návrhov zákonov a právnych predpisov iných organizačných
útvarov ministerstva a iných rezortov súvisiacich s vecnou náplňou odboru,
k) podieľa sa na implementácii právne záväzných predpisov EÚ v rozsahu svojej
pôsobnosti, plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a právnych
predpisov EÚ, podieľa sa z vecného hľadiska na príprave a posudzovaní bilaterálnych
medzinárodných zmlúv a plní v rámci rozsahu svojej pôsobnosti úlohy, ktoré z týchto
zmlúv pre ministerstvo vyplývajú,
l) v rámci svojej pôsobnosti plní úlohy a vypracúva dokumenty súvisiace s členstvom
Slovenskej republiky v EÚ a ďalších medzinárodných organizáciách,
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m) podieľa sa na vypracúvaní a aktualizovaní návrhov prioritných osí a aktivít
stanovených operačných programov štrukturálnych fondov dotýkajúcich sa vecnej
pôsobnosti odboru, spolupracuje pri vyhodnocovaní a realizácii prioritných osí a
aktivít operačných programov štrukturálnych fondov dotýkajúcich sa vecnej
pôsobnosti odboru,
n) odborne metodicky riadi, koordinuje a kontroluje výkon štátnej správy štátnymi
orgánmi v rozsahu vecnej pôsobnosti odboru,
o) spolupracuje pri výkone kontroly vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately so sekciou kontroly,
p) vybavuje v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti podania fyzických osôb a právnických
osôb, ak je na konanie vo veci príslušné ministerstvo,
q) poskytuje súčinnosť na účely správneho konania vo veciach akreditácií v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
r) podieľa sa na tvorbe koncepčných zámerov v oblasti prehlbovania kvalifikácie
zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadení
v ich zriaďovateľskej pôsobnosti,
s) koordinuje činnosť štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
obcí, vyšších územných celkov, akreditovaných subjektov a ďalších právnických
a fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately,
t) sleduje a vyhodnocuje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately obcami, vyššími územnými celkami a akreditovanými subjektmi a poskytuje
týmto subjektom potrebnú metodickú pomoc,
u) odborne a metodicky usmerňuje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
v) hodnotí projekty v oblasti pôsobnosti odborov sekcie na účely poskytnutia dotácií
v pôsobnosti ministerstva,
w) plní v rozsahu svojej pôsobnosti v správnom konaní úlohy správneho orgánu, ktoré
ministerstvu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok 28b
Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
(1) Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch plní
v spolupráci a koordinácii s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na
ochranu života a zdravia detí úlohy národného koordinačného rámca pre riešenie násilia
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páchaného na deťoch a zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru
o právach detí.
(2) Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
a) koordinuje plnenie strategických cieľov Slovenskej republiky v oblasti ochrany detí
pred násilím,
b) utvára a udržiava mechanizmus komunikácie jednotlivých ministerstiev, štátnych
inštitúcií, miest, obcí, mimovládnych organizácií a ďalších subjektov pôsobiacich
v oblasti ochrany detí pred násilím,
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,
d) tvorí, sleduje, vyhodnocuje a aktualizuje v spolupráci s ministerstvami, štátnymi
inštitúciami, mestami, obcami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi
pôsobiacimi v oblasti ochrany detí pred násilím úlohy koordinačného rámca pre
riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch,
e) na účely systematického monitorovania a vyhodnocovania efektivity politík na
ochranu detí pred násilím zabezpečuje v spolupráci a koordinácii s určenými
zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na ochranu života a zdravia detí tvorbu
systému zberu, analýzy a vyhodnocovania dát,
f) koordinuje v spolupráci s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na
ochranu života a zdravia detí tvorbu metodológie na posudzovanie pokroku
a hodnotenie opatrení na ochranu detí pred násilím,
g) podieľa sa v spolupráci s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na
ochranu života a zdravia detí na tvorbe a definovaní úloh dlhodobého plánu výskumu
v oblasti problematiky násilia na deťoch,
h) podieľa sa na zjednocovaní postupov v oblasti problematiky násilia páchaného na
deťoch na národnej úrovni a podporuje zjednocovanie postupov kompetentných
subjektov na miestnej úrovni so zohľadnením rôznych faktorov problematiky násilia,
i) podieľa sa na tvorbe a podporuje realizáciu špecifických spoločných vzdelávacích
aktivít subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím,
j) podporuje preventívne aktivity zamerané na sprístupnenie informácií o problematike
násilia, o možnostiach pomoci, a podobne,
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k) spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a mimovládnym
sektorom pri vykonávaní Dohovoru o právach dieťaťa a je kontaktným bodom pre
inštitúcie zodpovedné za plnenie Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike,
l) koordinuje vypracúvanie správ podľa Dohovoru o právach dieťaťa,
m) participuje na príprave návrhov zákonov a iných právnych predpisov ďalších
organizačných útvarov ministerstva a iných rezortov súvisiacich so svojou vecnou
náplňou,
n) vyhodnocuje a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti násilia páchaného na deťoch a je
gestorom Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím,
o) je gestorom Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore,
p) spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými orgánmi štátnej správy, so Sociálnou
poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí
a rodiny, s Národným inšpektorátom práce a inšpektorátmi práce, so Spoločným
sekretariátom výborov, Výborom pre deti a mládež, Výborom pre rodovú rovnosť,
územnou samosprávou, so sociálnymi partnermi a mimovládnym sektorom,
q) spolupracuje pri implementácii práva Európskej únie a medzinárodných dohovorov
v oblasti ochrany práv detí,
r) v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje pri vypracúvaní návrhov a stanovísk
na rokovania orgánom Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií,
s) plní úlohy súvisiace s členstvom Slovenskej republiky
medzinárodných organizáciách v rozsahu svojej pôsobnosti,

v EÚ

a ďalších

t) spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti ochrany ľudských
práv s osobitnými zameraním na práva dieťaťa,
u) zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru Rady Európy o ochrane
detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.
Článok 28c
Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí
(1) Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí tvorí a realizuje štátne politiky v
oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Prioritne sa zaoberá prevenciou a
riešením domáceho násilia a násilných činov namiereným proti ženám, nerovnakým
odmeňovaním žien a mužov na rovnakých pozíciách za rovnakú prácu, zosúladením
rodinných a pracovných povinností, nízkymi dôchodkami žien, rovnosťou príležitostí a
odstránením diskriminácie na celoštátnej a rezortnej úrovni.
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(2) Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v oblasti koordinácie a tvorby štátnej
politiky v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí
a) plní úlohy ministerstva pri zabezpečovaní tvorby a realizácie štátnej politiky v oblasti
agendy rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, pričom zabezpečuje ich
koordináciu v rámci celoštátneho systému, vychádzajúc z medzinárodných
dokumentov, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako je primárne a sekundárne
právo Európskej únie, Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,
berúc do úvahy dokumenty Rady Európy a iné. Pri tejto činnosti spolupracuje s
Výborom pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť SR (ďalej len „Výbor pre rodovú rovnosť”),
b) gestoruje implementáciu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
c) spolupracuje na uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania v rozsahu pôsobnosti
ministerstva v spolupráci s ďalšími orgánmi štátnej správy a prijímaní dočasných
vyrovnávacích opatrení v zmysle antidiskriminačného zákona,
d) spracováva, vyhodnocuje a aktualizuje tvorbu štátnej politiky a návrhov strategických
a koncepčných materiálov, systémových riešení, legislatívnej a koncepčnej činnosti
súvisiacich s rovnosťou žien a mužov, násilím na ženách a domácim násilím,
rovnosťou príležitostí a antidiskrimináciou na celoštátnej a rezortnej úrovni,
e) zabezpečuje systémové väzby štátnej politiky v oblasti rovnosti žien a mužov a
rovnosti príležitostí v oblasti pôsobnosti ministerstva s politikou trhu práce,
zamestnanosti, služieb zamestnanosti, sociálnou a rodinnou politikou a systémom
sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia,
f) plní úlohy ministerstva smerujúce k zabezpečeniu realizácie štátnej politiky v oblasti
rovnosti žien a mužov, prevencie násilia na ženách a domáceho násilia, rovnosti
príležitostí a antidiskriminácie v odvetvovej a prierezovej pôsobnosti v súčinnosti s
Výborom pre rodovú rovnosť,
g) spolupracuje s Národným inšpektorátom práce, s organizačnými útvarmi ministerstva,
s Výborom pre rodovú rovnosť, sociálnymi partnermi, mimovládnym sektorom,
regionálnou a miestnou samosprávou pri uplatňovaní zásady rovnakého
zaobchádzania, navrhovaní a realizovaní opatrení politiky rovnosti žien a mužov a
rovnosti príležitostí a opatrení na zosúladenie rodinného, osobného a pracovného
života a pri vyhodnocovaní ich plnenia,
h) zúčastňuje sa na práci Monitorovacieho výboru operačného programu Ľudské zdroje,
vecne zodpovedá za realizáciu národných projektov v rámci operačného programu
Ľudské zdroje zameraných na riešenie problematiky rovnosti žien a mužov a rovnosti
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príležitostí,
i) spolupracuje so Spoločným sekretariátom výborov, pričom riaditeľ odboru plní
funkciu tajomníka Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
j) zabezpečuje činnosť a predsedá Expertnej skupine pre elimináciu násilia na ženách a v
rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality MV SR,
k) zabezpečuje činnosť komisie na vykonávanie súťaže „Zamestnávateľ ústretový k
rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí”, priebeh súťaže a jej odbornú garanciu,
l) podieľa sa v rozsahu svojej pôsobnosti na odbornej príprave a systematickom
odbornom vzdelávaní zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
inšpektorátov práce, verejnej správy a ďalších,
m) v spolupráci s tlačovým a komunikačným odborom sa podieľa na aktualizácii
informácií na webovom sídle,
n) poskytuje súčinnosť analytickému centru pri vyhodnocovaní doložky vybraných
vplyvov v oblasti vplyvov na rovnosť žien a mužov a rovnosť príležitostí.

(3) Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v oblasti medzinárodnej spolupráce
a) odborne usmerňuje implementáciu príslušných právne záväzných predpisov EÚ a
podieľa sa implementácii medzinárodných dohovorov v oblasti rovnosti žien a mužov
a rovnosti príležitostí,
b) plní úlohu národného kontaktného bodu pre vykonávanie Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu
práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov,
c) zastupuje Slovenskú republiku a plní úlohy súvisiace s členstvom Slovenskej
republiky v EÚ, v medzinárodných komisiách a inštitúciách k otázkam rovnosti žien a
mužov a rovnosti príležitostí v rozsahu svojej pôsobnosti, a navrhuje nominácie do
týchto inštitúcií, a to v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti, spolupracuje na vypracovaní
návrhov a stanovísk na rokovania orgánov EÚ a ďalších medzinárodných organizácií.

Článok 28d
Odbor horizontálnych princípov
(1) Odbor horizontálnych princípov plní a zabezpečuje úlohy v oblasti koordinácie
implementácie horizontálnych princípov rovnosť žien a mužov a nediskriminácia
v európskych štrukturálnych a investičných fondoch,
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a) je vecne príslušným útvarom ministerstva ako orgán plniaci úlohy gestora
horizontálnych princípov zodpovedného za plnenie úloh aplikovania a uplatňovania
horizontálnych princípov,
b) zodpovedá za uplatňovanie horizontálnych princípov v zmysle Systému riadenia EŠIF,
c) zabezpečuje koordináciu, metodickú podporu a poradenstvo pri programovaní,
implementácií, monitorovaní a hodnotení horizontálnych princípov na úrovni
operačných programov v súlade s Partnerskou dohodou Slovenskej republiky a
Systémom riadenia EŠIF,
d) vypracováva podklady k horizontálnym princípom do výročných správ a záverečnej
správy riadiacich orgánov,
e) vypracováva ďalšie správy a informácie o stave uplatňovania horizontálnych princípov
pre potreby EK, vlády SR a všetkých ďalších subjektov zapojených do implementácie
EŠIF,
f) poskytuje súčinnosť ÚV SR pri koordinácii komunikačných aktivít, školiacich
a vzdelávacích aktivít pre AK EŠIF v rámci procesu programovania, implementácie,
monitorovania a hodnotenia HP,
g) zabezpečuje a realizuje školiace a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov riadiacich
orgánov jednotlivých operačných programov a všetkých subjektov zapojených do
riadenia do implementácie EŠIF,
h) zriaďuje a vedie Koordinačný výbor pre horizontále princípy,
i) vypracováva a aktualizuje Manuál procedúr gestora horizontálnych princípov a
Systém implementácie horizontálnych princípov ako základný programový dokument
horizontálnych princípov a zverejňuje ho na webovom sídle gestora horizontálnych
princípov,
j) spolupracuje s riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov pri definovaní
kritérií na výber projektov používaných pri administratívnom overovaní žiadostí o
NFP a odbornom hodnotení žiadostí o NFP,
k) zúčastňuje sa na zasadnutiach monitorovacích výborov jednotlivých operačných
programov a pracovných skupín týkajúcich sa prípravy a implementácie operačných
programov, ako aj na zasadnutiach Národného monitorovacieho výboru,
l) zodpovedá za prípravu a aktualizáciu webového sídla gestora horizontálnych
princípov,
m) pripravuje, implementuje, koordinuje a riadi projekty z Operačného programu
Technická pomoc, ktoré sú zamerané na zabezpečenie aktivít spojených s
implementáciou horizontálnych princípov,
n) plní ďalšie úlohy v zmysle Partnerskej dohody a Systému riadenia EŠIF,
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o) vykonáva finančnú kontrolu na mieste v pozícií prizvanej osoby zo strany riadiaceho
orgánu.
(2) Odbor horizontálnych princípov plní a zabezpečuje úlohy v oblasti koordinácie
implementácie horizontálnych princípov nediskriminácia v európskych štrukturálnych a
investičných fondoch so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím a
implementáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a
a) zabezpečuje metodickú podporu a poradenstvo pri programovaní, implementácii,
monitorovaní a hodnotení horizontálneho princípu nediskriminácia na úrovni
operačných programov a v súlade s Partnerskou dohodou SR z hľadiska zdravotného
postihnutia,
b) podieľa sa na zabezpečení informovania a publicity o problematike uplatňovania
horizontálneho princípu nediskriminácia v oblasti zdravotného postihnutia,
c) podieľa sa na realizácií vzdelávacích aktivít pre zamestnancov a zamestnankyne
riadiacich orgánov jednotlivých operačných programov, pripravuje a vydáva
metodické materiály so špecifikáciou na horizontálny princíp nediskriminácia, v rámci
ktorého je venovaná náležitá pozornosť prístupnosti,
d) kontroluje a vyhodnocuje uplatňovanie horizontálneho princípu nediskriminácia v
programovom období so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím,
e) spolupracuje pri vypracovávaní výročných a záverečných správ o vykonávaní
horizontálneho princípu nediskriminácia, ako podklad do výročnej správy na úrovni
Partnerskej dohody SR so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím,
f) plní ďalšie úlohy v zmysle Partnerskej dohody a Systému riadenia EŠIF, ktoré
vyplývajú gestorovi horizontálneho princípu nediskriminácia a týkajú sa špecificky
oblasti zdravotného postihnutia.“

a pôvodne označené hlavy organizačného poriadku ako tretia až ôsma hlava sa označujú
ako štvrtá až deviata hlava organizačného poriadku.
15. V článku 29a odsek 1 znie
„(1) Organizačný odbor v rámci sekcie fondov EÚ zodpovedá za
a) koordináciu strategického riadenia operačného programu a zabezpečenie
činností súvisiacich s národnou, nadnárodnou a medzinárodnou spoluprácou
s inými inštitúciami v rámci EÚ, najmä s Európskou komisiou, (ďalej aj „EK“),
b) je prijímateľom technickej pomoci z prostriedkov EÚ v rámci operačného
programu Ľudské zdroje s prihliadnutím na metodické usmernenia,
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c) zabezpečuje v súčinnosti s Osobným úradom činnosti v oblasti ľudských zdrojov
sekcie fondov EÚ v súvislosti s agendou technickej pomoci,
d) zabezpečuje dodržiavanie interných postupov týkajúcich sa činností v jeho
pôsobnosti,
e) riadenie činnosti sekretariátu generálneho riaditeľa,
f) vykonáva informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu generálneho
riaditeľa sekcie,
g) vykonáva činnosti sekretariátu monitorovacieho výboru pre operačné programy
a pre poradné orgány ministra pre riadenie EŠIF, ak štatút poradného orgánu
ministra nestanovuje inak,
h) vedie evidenciu a kontrolu plnenia zadaných úloh, príkazov a predpisov
pridelených sekcii,
i) navrhuje obsahovo intranetovú stránku sekcie fondov EÚ a spolupracuje
s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu v rámci informovania
a komunikácie,
j) zodpovedá za oblasť štátnej pomoci, vypracováva schémy štátnej pomoci alebo
schémy „de minimis“,
k) vykonáva administratívnu kontrolu verejného obstarávania projektov
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
l) vykonáva základnú finančnú kontrolu verejného obstarávania vo fáze prípravy
alebo vo fáze schvaľovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje,
m) vykonáva administratívnu finančnú kontrolu verejného obstarávania projektu
Operačného programu potravinovej a základnej materiálovej pomoci,
n) vykonáva administratívnu kontrolu kvality verejného obstarávania na projektoch
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
o) vykonáva administratívnu finančnú kontrolu kvality verejného obstarávania na
projektoch Operačného programu Ľudské zdroje,
p) vykonáva kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu na mieste u
projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
q) vykonáva finančnú kontrolu na mieste k verejnému obstarávaniu u projektov
Operačného programu Ľudské zdroje,
r) vykonáva kontrolu plánov verejných obstarávaní u projektov Operačného
programu Ľudské zdroje,
s) spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom,
t) pripomienkuje návrhy Žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
u) pripravuje rozhodnutia správneho konania vo veci vrátenia finančných
prostriedkov pri nedodržaní postupov a pravidiel vo verejnom obstarávaní podľa
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
v) metodicky usmerňuje Riadiaci orgán, Sprostredkovateľský orgán, žiadateľov,
prijímateľov vrátane jeho partnerov vo verejnom obstarávaní v rámci
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Operačných programov Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Ľudské zdroje
a Operačného programu potravinovej a základnej materiálovej pomoci,
w) v rozsahu svojej pôsobnosti vypracúva stanoviská a pripomienky k dokumentom
a k návrhom právnych predpisov v rámci vnútorného pripomienkového konania
a medzirezortného pripomienkového konania,
x) v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických osôb a právnických
osôb k verejnému obstarávaniu u projektov Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, ak je na konanie vo
veci príslušný,
y) spolupracuje s osobným úradom pri odbornej príprave a vzdelávaní
zamestnancov.“.

16. V článku 29a odsek 2 znie
„(2) Organizačný odbor sa člení na
a) oddelenie technickej pomoci,
b) oddelenie podporných a právnych činností,
c) oddelenie kontroly verejného obstarávania.“.
17. V článku 29a v odseku 4 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až p), ktoré znejú
„m) pripravuje rozhodnutia správneho konania vo veci vrátenia finančných prostriedkov
pri nedodržaní postupov a pravidiel vo verejnom obstarávaní podľa zákona
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
n) metodicky usmerňuje Riadiaci orgán, Sprostredkovateľský orgán, žiadateľov,
prijímateľov vrátane jeho partnerov vo verejnom obstarávaní v rámci Operačných
programov Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Ľudské zdroje a Operačného
programu potravinovej a základnej materiálovej pomoci,
o) v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb
k verejnému obstarávaniu u projektov Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, ak je na konanie vo
veci príslušné,
p) spolupracuje s oddelením kontroly verejného obstarávania.“.

18. V článku 29a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie
„(5) Oddelenie kontroly verejného obstarávania
a) vykonáva administratívnu kontrolu verejného obstarávania projektov Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
b) vykonáva základnú finančnú kontrolu verejného obstarávania vo fáze prípravy
alebo vo fáze schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
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Operačného programu Ľudské zdroje,
c) vykonáva administratívnu kontrolu kvality verejného obstarávania na projektoch
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
d) vykonáva administratívnu finančnú kontrolu kvality verejného obstarávania na
projektoch Operačného programu Ľudské zdroje,
e) vykonáva kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu na mieste u projektov
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
f) vykonáva finančnú kontrolu na mieste k verejnému obstarávaniu u projektov
Operačného programu Ľudské zdroje,
g) spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom,
h) pripomienkuje návrhy Žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačného
programu Ľudské zdroje,
i) vykonáva kontrolu plánov verejných obstarávaní u projektov Operačného
programu Ľudské zdroje,
j) zabezpečuje archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou oddelenia.“.
19. V článku 31 v odseku 6 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) až u), ktoré znejú
„j) koordinuje prípravu národných projektov a výziev,
k) vypracováva v spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva národný projekt
a výzvu spolu s jedinečnými prílohami výzvy pri príprave výzvy spolupracuje so
Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Ľudské zdroje,
l) zapracováva pripomienky zúčastnených strán do návrhu národného projektu
a výzvy,
m) dohliada na dodržiavanie princípov efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti pri
príprave národných projektov a výziev,
n) spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva pri vypracovaní
dokumentácie potrebnej k príprave návrhu národného projektu a výzvy,
o) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými subjektmi pri riešení
otázok týkajúcich sa prípravy národných projektov a výziev,
p) podieľa sa na príprave návrhov riadiacej dokumentácie iných organizačných
útvarov ministerstva súvisiacich s prípravou národných projektov a výziev,
q) zriaďuje podľa potreby pracovné skupiny v rozsahu svojej pôsobnosti,
r) poskytuje žiadateľom o NFP konzultácie v procese prípravy národných projektov,
s) vypracováva v rozsahu svojej pôsobnosti stanoviská a pripomienky k dokumentom
a k návrhom právnych predpisov v rámci vnútorného a medzirezortného
pripomienkového konania,
t) navrhuje využitie a vyjadruje sa k využitiu finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu v rozsahu svojej pôsobnosti,
u) sleduje právne normy európskeho práva a Slovenskej republiky, usmernenia
Európskej komisie, CKO a CO vzťahujúcich sa k implementácii Operačného
programu Ľudské zdroje a v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi
ministerstva ich zapracováva do návrhu národného projektu a výzvy.“.
20. V článku 33 odsek 1 znie
„(1) Sekcia legislatívy zabezpečuje úlohy ministerstva pri tvorbe zákonov a
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legislatívnych opatrení v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov a
Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky v oblasti pracovnoprávnych
vzťahov vrátane odmeňovania, náhrad výdavkov pri výkone práce a minimálnej
mzdy, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zamestnanosti, v oblasti
kolektívneho vyjednávania, tripartity, v oblasti sociálneho poistenia, starobného
dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, v oblasti štátnej
sociálnej podpory (vrátane štátnych sociálnych dávok) a v oblasti pomoci v
hmotnej núdzi, sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a integrácie sociálne vylúčených spoločenstiev. Vypracúva
paragrafové znenie návrhov zákonov na základe legislatívneho zámeru a podkladov
sekcie práce, sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, sekcie sociálnej
politiky a sekcie rodinnej politiky. Podieľa sa na vypracovaní legislatívneho zámeru
pred prípravou návrhov zákonov, ako aj na vypracúvaní vykonávacích právnych
predpisov ministerstva. Zabezpečuje úlohy ministerstva v legislatívnom procese pri
tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov vypracúvaných inými ústrednými
orgánmi.“.
21. V článku 35 v odseku 2 písmeno a) znie
„a) vypracúva v spolupráci s príslušnými odbormi sekcie sociálneho poistenia a
dôchodkového sporenia a sekcie sociálnej politiky návrh plánu legislatívnych úloh
vlády v oblasti svojej pôsobnosti a sleduje jeho plnenie,“.
22. V článku 35 v odseku 2 písmeno c) znie
„c) vypracúva na základe podkladov príslušných odborov sekcie sociálneho poistenia a
dôchodkového sporenia a sekcie sociálnej politiky a v spolupráci s nimi paragrafové
znenie návrhov zákonov,“.
23. V článku 35 v odseku 2 písmeno f) znie
„f) dbá na súlad všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti sociálneho
poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia,
štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, sociálnych služieb, peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a integrácie sociálne vylúčených
spoločenstiev s medzinárodnými dohovormi a medzinárodnými zmluvami, ktoré sú
záväzné pre Slovenskú republiku. V spolupráci s príslušnými odbormi sekcie
sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia a sekcie sociálnej politiky plní úlohy
v
oblasti
zosúlaďovania
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov
s právom Európskej únie,“.
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24. V článku 38 v odseku 13 písmeno o) znie
„o) vykonáva základnú a administratívnu finančnú kontrolu, v odôvodnených prípadoch
v spolupráci so sekciou sociálnej politiky vykonáva monitoring v zariadeniach
sociálnych služieb,“.
25. V článku 39a v odseku 1 písmeno a) znie
„a) vo všetkých oblastiach činnosti; kontroly, sťažností, petícií, štátneho dozoru,
dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb (ďalej len „dohľad“) vykonáva
koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na tvorbu a realizáciu rozvoja
kontroly, štátneho dozoru a dohľadu,“.
26. V článku 39a v odseku 1 písmeno b) znie
„b) v rozsahu pôsobnosti ministerstva koordinuje kontrolnú činnosť v rámci plnenia
úloh štátnej správy v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe, finančnú kontrolu
na mieste v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, štátny dozor nad
vykonávaním sociálneho poistenia v zmysle zákona o sociálnom poistení, finančnú
kontrolu verejného obstarávania a pripomienkovanie projektových zámerov
financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a z Operačného programu
potravinovej a základnej materiálnej pomoci (ďalej len „OP FEAD“) a dohľad,“.
27. V článku 39a sa v odseku 1 za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie
„q) vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spolupráci so sekciou rodinnej politiky.“.
28. V článku 39a odsek 3 znie
„(3) Sekcia kontroly sa člení na
a) odbor kontroly, sťažností a petícií,
b) odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb.“.
29. V článku 39b v odseku 2 písmeno a) znie
„a) v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov zabezpečuje systém vnútornej kontroly ministerstva,“.
30. V článku 39b sa v odseku 2 za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie
„o) vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
30/31

predpisov v spolupráci so sekciou rodinnej politiky.“.
31. Vypúšťa sa článok 39c.
32. V článku 39d v odseku 3 písmeno c) znie
„c) pri výkone dohľadu spolupracuje s odborom kontroly, sťažností a petícií, odborom
hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií a s odborom sociálnych služieb
ministerstva,“.
33. Vypúšťa sa článok 39e.
34. Vypúšťa sa článok 50.
35. Vypúšťa sa článok 53.
36. Vypúšťa sa článok 54.
37. Ruší sa príloha č. 1 k organizačnému poriadku a vydáva sa nová príloha č. 1
k organizačnému poriadku.

Článok 2
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. júna 2020.

Milan Krajniak
minister
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