Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky

Dodatok č. 38
zo 7. augusta 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

07.08.2020

Mgr. Silvia Hainová

07.08.2020

Podpis

Dátum nadobudnutia účinnosti: 10. augusta 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. 38 sa v riadiacej pôsobnosti odboru parlamentnej a vládnej agendy vytvára
organizačný útvar s postavením referátu a s názvom Sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady
Slovenskej republiky (zmena v článku 2 a v článku 45). Zároveň sa dodatkom č. 38 vypúšťa
jedno ustanovenie z článku 28c.

Článok 1
1.

V článku 2 odsek 14 znie
„(14) Na účely tohto organizačného poriadku má
a) kancelária ministra, Inštitút sociálnej politiky a osobný úrad postavenie sekcie,
ktorú riadi zamestnanec s postavením generálneho riaditeľa sekcie,
b) sekretariát štátneho tajomníka II., sekretariát generálneho tajomníka
služobného úradu, spoločný sekretariát výborov, oddelenie protokolu,
oddelenie migrácie a integrácie cudzincov, oddelenie metodiky a analýz,
oddelenie centrálneho verejného obstarávania, oddelenie elektronického
obstarávania, oddelenie správy majetku, oddelenie prevádzky, oddelenie
mzdové, oddelenie rozvoja ľudských zdrojov postavenie samostatného
oddelenia, ktoré riadi vedúci zamestnanec s postavením vedúceho oddelenia,
c) odbor vnútorného auditu, odbor krízového manažmentu a bezpečnosti,
kancelária štátneho tajomníka I., odbor informačno-komunikačných
technológií, odbor správy a prevádzky, odbor právnych služieb, odbor
verejného obstarávania, odbor medzinárodných vzťahov a európskych
záležitostí postavenie samostatného odboru, ktoré riadi vedúci zamestnanec
s postavením riaditeľa odboru,
d) sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky postavenie
referátu.“.

2.

V článku 28c v odseku 2 sa vypúšťa písmeno i) a pôvodne označené písmená j) až n) sa
označujú ako písmená i) až m).

3.

V článku 45 odsek 4 znie
„(4) V rámci odboru parlamentnej a vládnej agendy pôsobí sekretariát Hospodárskej
a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorého činnosť vyplýva zo zákona č.
103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) a v tejto súvislosti najmä
a) organizuje a zabezpečuje zasadnutia predsedníctiev,
b) organizuje a zabezpečuje zasadnutia rád,
c) zhotovuje záznamy z rokovaní predsedníctiev, rád a jej poradných orgánov,
d) vypracováva Plán práce Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky
a zabezpečuje jeho plnenie,
e) informuje vládu Slovenskej republiky o záveroch prijatých na plenárnych
zasadnutiach prostredníctvom stanovísk,
f) zabezpečuje vyžiadanie a doručenie materiálov na rokovanie rady,
g) zabezpečuje zverejňovanie prerokovávaných materiálov, záznamov a stanovísk
sociálnych partnerov na webovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky,
h) zúčastňuje sa na rokovaniach poradných orgánov rady,
i) predkladá na rokovanie vlády nomináciu zástupcov štátu v Hospodárskej
a sociálnej rade Slovenskej republiky,
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j) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
Slovenskej republiky na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Plánu práce
Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky a úloh, ktoré vyplynú zo
zasadnutí predsedníctiev a rád,
k) zabezpečuje doručovanie materiálov a záznamov členom rady,
l) monitoruje záväzky a požiadavky aktérov sociálneho dialógu Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Republiková
únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska, Konfederácia
odborových zväzov Slovenskej republiky,
m) sprostredkováva informácie medzi vládou a sociálnymi partnermi,
n) plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu rady.“.

4.

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 10. augusta 2020.

Milan Krajniak
minister
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