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Mgr. Jana Meňušová 29.06.2021 

 

Gestor 

Odbor právnych služieb 
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Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. júla 2021 

 

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. 44 sa presúva z riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu 

do riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka I. sekcia práce. Zároveň sa vo všeobecnej časti 

organizačného poriadku upravuje postavenie vedúceho zamestnanca spoločného sekretariátu 

výborov. V osobitnej časti sa do článkov týkajúcich sa činnosti sekcie fondov EÚ dopĺňa jej 

zodpovednosť za správnosť riadenia a realizácie finančnej pomoci poskytnutej z mechanizmu 

na podporu obnovy a odolnosti (tzv. Plán obnovy). Rovnako v osobitnej časti sa upravuje 

znenie článku 47 obsahujúce náplň činnosti spoločného sekretariátu výborov. 
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Článok 1 

 

 

1. V článku 2 odsek 11 znie 

 

„(11) Medzi organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka I. patrí 

a) kancelária štátneho tajomníka I., 

b) sekcia legislatívy, 

c) sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, 

d) sekcia práce, 

e) sekcia fondov EÚ, 

f) sekcia informatiky, 

g) odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí.“. 

 

 

2. V článku 2 v odseku 13 sa vypúšťa písmeno b) a písmená pôvodne označené ako písmená 

c) až f) sa označujú ako písmená b) až e). 

 

 

3. V článku 2 v odseku 14 písmeno b) znie 

 

„b) kanceláriu štátneho tajomníka I., kanceláriu štátneho tajomníka II. a spoločný 

sekretariát výborov riadi vedúci zamestnanec s postavením riaditeľa odboru,“. 

 

 

4. V článku 2 v odseku 14 písmeno c) znie 

 

„c) sekretariát generálneho tajomníka služobného úradu riadi vedúci zamestnanec 

s postavením vedúceho oddelenia.“. 

 

 

5. V článku 5a sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie 

 

„d) generálneho riaditeľa sekcie práce,“ 

 

a pôvodne označené písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g). 

 

 

6. V článku 6 v odseku 2 v písmene a) sa vypúšťa bod 2. a pôvodne označené body 3. až 6. 

sa označujú ako body 2. až 5. 

 

 

7. V článku 29 odsek 1 znie 

 

„(1) Sekcia fondov Európskej únie (ďalej len „sekcia fondov EÚ“) zabezpečuje úlohy v 

rozsahu pôsobnosti ministerstva pri plnení funkcií vyplývajúcich z riadenia pomoci v 

súlade s príslušnými nariadeniami EÚ. Sekcia fondov EÚ zodpovedá za účinnosť a 

správnosť riadenia a realizácie finančnej pomoci poskytovanej z fondov Európskej 

únie (ďalej len „fondov EÚ“), z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej 
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len „Plán obnovy“) a za implementáciu operačných programov v súlade s platnou 

legislatívou EÚ pre fondy EÚ a v súlade s právnymi predpismi SR.“. 

 

 

8. V článku 29 v odseku 2 písmeno a) znie 

 

„a) zabezpečuje činnosti, ktoré ministerstvu vyplývajú zo systému riadenia resp. 

finančného riadenia fondov EÚ, systému riadenia fondov EÚ, z Plánu obnovy a zo 

systému riadenia finančných nástrojov v rozsahu pôsobnosti sekcie,“. 

 

 

9. V článku 29 v odseku 2 písmeno c) znie 

 

„c) zodpovedá za správnu implementáciu a kontrolu operačných programov, Plánu 

obnovy, 

 

 

10. V článku 29 v odseku 2 písmeno d) znie 

 

„d) vypracováva riadiacu dokumentáciu a jej výklad pre operačné programy, Plán 

obnovy,“.  

 

 

11. V článku 29 v odseku 2 písmeno e) znie 

 

„e) spolupracuje s inými rezortmi zapojenými do implementácie fondov EÚ a Plánu 

obnovy na centrálnej i regionálnej úrovni, vrátane určenia sprostredkovateľských 

orgánov (ďalej aj „SO“),“. 

 

 

12. V článku 29 v odseku 2 písmeno g) znie 

 

„g) zabezpečuje budovanie príslušných administratívnych a riadiacich štruktúr na 

riadenie fondov EÚ a Plánu obnovy na centrálnej i regionálnej úrovni, vrátane 

určenia sprostredkovateľských orgánov,“. 

 

 

13. V článku 29 v odseku 2 písmeno i) znie 

 

„i) v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s orgánmi EÚ, zúčastňuje sa rokovaní s 

Európskou komisiou, týkajúcich sa najmä operačných programov financovaných z 

fondov EÚ a Plánu obnovy.“. 

 

 

14. V článku 29a odsek 1 znie 

 

„(1) Odbor programovania a hodnotenia (ďalej aj „OPH“) zodpovedá za vhodné a 

efektívne nastavanie operačných programov a ich úpravy, za nastavenie podmienok 

financovania opatrení v rámci operačných programov, Plánu obnovy, ako aj za ich 

monitorovanie a hodnotenie, a to vo vzťahu k súčasnému aj budúcemu 
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programovému obdobiu. Vykonáva metodickú činnosť v rámci svojej pôsobnosti.“. 

 

 

15. V článku 29a v odseku 2 písmeno b) znie 

 

„b) podieľa sa na vytváraní vhodného a efektívneho systému implementácie operačných 

programov a Plánu obnovy,“. 

 

 

16. V článku 29a v odseku 2 písmeno c) znie 

 

„c) kooperuje na vypracovaní a aktualizácii riadiacej dokumentácie pre implementáciu 

operačných programov a Plánu obnovy,“. 

 

 

17. V článku 30 odsek 1 znie 

 

„(1) Odbor posudzovania projektov (ďalej aj „OPP“) v rámci sekcie fondov EÚ 

zodpovedá za proces prijímania, posudzovania a schvaľovania žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) a žiadosti o prostriedky, a to do 

fázy prípravy rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Vykonáva metodickú 

činnosť v rámci svojej pôsobnosti.“. 

 

 

18. V článku 30 v odseku 2 písmeno b) znie 

 

„b) vytvára a spravuje databázu hodnotiteľov žiadostí o NFP, žiadosti o prostriedky, 

zabezpečuje výber hodnotiteľov a ich školenie pre hodnotenie žiadostí o NFP,“. 

 

 

19. V článku 30 v odseku 4 písmeno a) znie 

 

„a) zabezpečuje relevantné procesy konania o žiadosti o NFP, žiadosti o prostriedky a 

finančných nástrojov v oblasti zamestnanosti (od prijímania žiadosti po vypracovanie 

návrhu rozhodnutia podľa osobitného predpisu),“. 

 

20. V článku 30 v odseku 4 písmeno f) znie 

 

„f) spolupracuje pri vypracovaní príručiek pre žiadateľov o NFP, o prostriedky, 

príručky pre odborných hodnotiteľov a ďalších dokumentov súvisiacich s konaním 

o žiadosť o NFP,“.*
platnosť ustanovenia končí dňa 31.07.2021 

 

 

21. V článku 30 v odseku 5 písmeno a) znie 

 

„a) zabezpečuje relevantné procesy konania o žiadosti o NFP, žiadosti o prostriedky a 

finančných nástrojov v oblasti sociálneho začlenenia (od prijímania žiadosti po 

vypracovanie návrhu rozhodnutia podľa osobitného predpisu),“. 

 

 



5/8 

 

22. V článku 30 v odseku 5 písmeno b) znie 

 

„b) vytvára a spravuje databázu hodnotiteľov žiadostí o NFP, žiadosti o prostriedky v 

oblasti sociálneho začlenenia, zabezpečuje výber hodnotiteľov a ich školenie pre 

hodnotenie žiadostí o NFP,“.  

 

 

23. V článku 30 v odseku 5 písmeno f) znie 

 

„f) spolupracuje pri vypracovaní príručiek pre žiadateľov o NFP, žiadosti 

o prostriedky, príručky pre odborných hodnotiteľov a ďalších dokumentov 

súvisiacich s konaním o žiadosti o NFP,“.*
platnosť ustanovenia končí dňa 31.07.2021

  

 

 

24. V článku 31 odsek 1 znie 

 

„(1) Odbor implementácie projektov (ďalej aj „OIP“) zabezpečuje implementáciu 

dopytovo-orientovaných projektov (ďalej aj „DOP“), národných projektov, 

projektov technickej pomoci, Plánu obnovy a finančných nástrojov na úrovni RO a 

spolupracuje pri nastavení vhodného systému implementácie operačných programov. 

Implementácia projektov zahŕňa najmä monitorovanie aktivít realizovaných 

projektov, podporu finančnej implementácie projektov, administratívnu finančnú 

kontrolu žiadostí o platbu, realizáciu finančnej kontroly na mieste – neohlásenú 

kontrolu aktivít. Vykonáva metodickú činnosť v rámci svojej pôsobnosti.“.*
platnosť 

ustanovenia končí dňa 31.07.2021
 

 

 

25. V článku 31 v odseku 2 písmeno f) znie 

 

„f) vykonáva kontrolu súladu implementácie projektu so zmluvou o NFP, zmluvou 

o príspevok,“. *
platnosť ustanovenia končí dňa 31.07.2021

 

 

 

26. V článku 32a odsek 1 znie 

 

„(1) Odbor kvality a metodiky (ďalej aj „OKM“) koordinuje spoluprácu a komunikáciu s 

príslušnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na riadení, monitorovaní a kontrole fondov 

EÚ, Plánu obnovy alebo na príprave operačných programov a inými subjektmi 

zapojenými do implementácie finančnej pomoci EÚ. Vykonáva metodickú činnosť v 

rámci svojej pôsobnosti.“. 

 

 

27. V článku 32a v odseku 2 písmeno a) znie 

 

„a) zabezpečuje právne stanoviská v oblasti fondov EÚ,“. 

 

 

28. V článku 32a v odseku 2 písmeno e) znie 

 

„e) poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, resp. iným inštitúciám pri 
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vyšetrovaniach súvisiacich s projektmi financovanými z operačných programov 

podporovaných z fondov EÚ a z Plánu obnovy,“. 

 

 

29. V článku 32a v odseku 2 písmeno h) znie 

 

„h) navrhuje opatrenia, vrátane systémových opatrení, pre zefektívnenie a zvýšenie 

účinnosti systémov riadenia, implementácie a kontroly operačných programov, Plánu 

obnovy,“. 

 

 

30. V článku 32a v odseku 4 písmeno b) znie 

 

„b) participuje pri príprave návrhov základných programových dokumentov pre 

využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, Plánu obnovy a pozičných 

dokumentov za ministerstvo vo vzťahu k prípravám na nasledujúce programové 

obdobie,“. 

 

 

31. V článku 32a v odseku 4 písmeno c) znie 

 

„c) podieľa sa na príprave relevantnej riadiacej dokumentácie pre operačné programy 

financované z fondov EÚ, Plánu obnovy v súlade s právnymi predpismi SR a 

platnými usmerneniami a pokynmi EÚ,“.  

 

 

32. V článku 32a v odseku 4 písmeno e) znie 

 

„e) zabezpečuje právne stanoviská a výklady v oblasti fondov EÚ,“. 

 

 

33. V článku 32a v odseku 4 písmeno j) znie 

 

„j) poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, resp. iným inštitúciám pri 

vyšetrovaniach súvisiacich s projektmi financovanými z operačných programov 

podporovaných z fondov EÚ, z Plánu obnovy,“.  

 

 

34. V článku 32a v odseku 5 písmeno d) znie 

 

„d) vykonáva kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu a finančnú kontrolu na 

mieste k verejnému obstarávaniu u projektov v rámci operačných programov, Plánu 

obnovy,“.  

 

 

35. V článku 32b odsek 1 znie 

 

„(1) Organizačný odbor (ďalej aj „ORO) zodpovedá za koordináciu spolupráce a 

komunikáciu s príslušnými organizačnými zložkami EK a inými subjektmi 

zapojenými do implementácie fondov EÚ a Plánu obnovy v oblasti 
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administratívnych kapacít a projektov technickej pomoci. Vykonáva metodickú 

činnosť v rámci svojej pôsobnosti.“. 

 

 

36. V článku 32b v odseku 2 písmeno d) znie 

 

„d) vykonáva činnosti sekretariátu monitorovacieho výboru pre súčasné a budúce 

operačné programy a pre poradné orgány ministra pre riadenie fondov EÚ, ak štatút 

poradného orgánu ministra nestanovuje inak,“. 

 

 

37. V článku 32b v odseku 2 písmeno g) znie 

 

„g) vykonáva činnosti administrátora IT monitorovacieho systému pre fondy EÚ a 

ostatných IT systémov zavedených na sekcii v súvislosti s implementáciou 

programov,“. 

 

 

38. V článku 32b v odseku 2 písmeno h) znie 

 

„h) koordinuje a poskytuje súčinnosť pri realizácii auditov zo strany kontrolných 

subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ,“. 

 

 

39. V článku 32b v odseku 5 písmeno a) znie 

 

„a) koordinuje a poskytuje súčinnosť pri realizácii auditov zo strany kontrolných 

subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ a Plánu obnovy,“.  

 

 

40. V článku 47 odsek 1 znie 

 

„(1) Spoločný sekretariát výborov prostredníctvom vecne príslušných tajomníkov  

a v spolupráci a v koordinácii so sekretariátom Rady vlády pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť a so sekretariátom Rady vlády pre duševné 

zdravie (ďalej len „rady“) zabezpečuje činnosť Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím, Výboru pre rodovú rovnosť, Výboru pre deti a mládež a Výboru pre 

primárnu prevenciu (ďalej len „výbory“).  

 

 

41. V článku 47 v odseku 3 písmeno h) znie 

 

„h) sleduje stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení príslušného výboru, uznesení 

príslušnej rady, uznesení vlády a uznesení výborov národnej rady týkajúcich sa 

činnosti príslušného výboru,“. 

 

 

42. Ruší sa príloha č. 1 k organizačnému poriadku vydaná spolu s dodatkom č. 43 a vydáva 

sa nová príloha č. 1 k organizačnému poriadku, ktorá je zároveň prílohou č. 1 k tomuto 

dodatku č. 44. Platnosť prílohy č. 1 k dodatku č. 44 je na dobu určitú, ktorá končí 31. júla 
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2021. Po skončení platnosti č. 1 k dodatku č. 44 nadobúda účinnosť nová schéma 

organizačnej štruktúry ministerstva, ktorá je v prílohe č. 2 k dodatku č. 44 a ktorá 

nadobúda účinnosť od 1. augusta 2021.   

   

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenie 
 

 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júla 2021.   

 

 

 

 

Milan Krajniak 

             minister 


