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 Meno a priezvisko Dátum Podpis 

Vypracoval   
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Mgr. Jana Meňušová 28.09.2021 

 

Gestor 

Odbor právnych služieb 
Mgr. Silvia Hainová 28.09.2021  

 

 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. októbra 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 sa dopĺňa článok 27 obsahujúci náplne činnosti sekcie rodinnej politiky a článok 

28c obsahujúci náplň činnosti odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. 

Zároveň sa upravujúc ustanovenia týkajúce sa organizačných útvarov spadajúcich do sekcie 

fondov EÚ (článok 32 a článok 32a).  

Dodatok tiež upravuje ustanovenia článku 38a (odbor financovania aparátu), ustanovenia 

článku 43b (sekcia práva a verejného obstarávania) a ustanovenia článku 55 (odbor krízového 

manažmentu a bezpečnosti).  
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Článok 1 

 

 

1. V článku 27 v odseku 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d), e), f) a g), ktoré 

znejú 

 

„d) plní funkciu odborného metodického garanta hodnotenia vplyvov na manželstvo, 

rodičovstvo a rodinu materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, ktoré 

sú predmetom medzirezortného pripomienkového konania, 

 

e) poskytuje konzultácie ostatným organizačným útvarom ministerstva a ostatným 

predkladateľom pri vypracúvaní analýzy vplyvov na manželstvo, rodičovstvo 

a rodinu, 

 

f) posudzuje analýzy vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu materiálov 

predkladaných ministerstvom a uplatňuje v mene ministerstva stanovisko k obsahu, 

rozsahu a spôsobu hodnotenia vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu 

materiálov predkladaných na predbežné pripomienkové konanie, medzirezortné 

pripomienkové konanie a záverečné posúdenie vybraných vplyvov, 

 

g) vypracúva metodický postup pre analýzu vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu 

a plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre ministerstvo ako gestora vplyvov na manželstvo, 

rodičovstvo a rodinu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 

vplyvov,“  

 

 

a pôvodne označené písmená d) až g) sa označujú ako písmená h) až k). 

 

 

 

2. V článku 27 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie 

 

„(4) Sekcia rodinnej politiky spolupracuje s Inštitútom sociálnej politiky v hodnotení 

vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu legislatívnych a nelegislatívnych 

materiálov.“ 

 

a pôvodne označené odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7. 

 

 

 

3. V článku 28c v odseku 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie 

 

„c) vypracúva legislatívne návrhy a návrhy vykonávacích právnych predpisov 

ministerstva v oblasti zosúladenia rodiny a práce,“ 

 

a pôvodne onačené písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n). 
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4. V článku 32 v odseku 2 písmeno c) znie 

 

„c) vypracováva ročný plán kontrol výkonu právomocí RO delegovaných na SO a ich 

vyhodnotenie,“.  

 

 

 

5. V článku 32 v odseku 2 písmeno d) znie 

 

„d) zabezpečuje kontroly výkonu právomoci RO delegovaných na SO,“.  

 

 

 

6. V článku 32 v odseku 2 písmeno e) znie 

 

„e) monitoruje plnenie opatrení prijatých za účelom odstránenia nedostatkov, ktoré boli 

zistené v rámci kontroly výkonu delegovaných kompetencií z RO na SO,“. 

 

 

 

7. V článku 32 v odseku 2 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie 

 

„l) v rozsahu svojej pôsobnosti sa spolupodieľa na zabezpečení implementácie Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,“ 

 

a pôvodne označené písmená l) až o) sa označujú ako písmená m) až p). 

 

 

 

8. V článku 32 odsek 4 znie 

 

„(4) Oddelenie kontroly implementácie projektov 1 plní hlavne tieto úlohy 

a) spracováva komplexný mesačný plán kontrol na mieste NP a DOP na základe 

relevantných podkladov, 

b) vykonáva ohlásené finančné kontroly na mieste u prijímateľov NP a DOP, 

c) sleduje plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov identifikovaných 

pri výkone kontrol na mieste, 

d) zadáva údaje do knihy kontrol na mieste pre NP, 

e) vypracováva podklady k výročným správam.“. 

 

 

 

9. V článku 32 odsek 5 znie  

 

„(5) Oddelenie kontroly implementácie projektov 2 plní tieto úlohy 

a) vypracováva ročný plán kontrol výkonu právomocí RO delegovaných na SO, 

b) kontroluje výkon právomocí RO delegovaných na SO, 

c) monitoruje plnenie opatrení prijatých SO a útvarov RO za účelom odstránenia 

nedostatkov, ktoré boli zistené v rámci kontroly výkonu delegovaných 
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právomocí z RO na SO, 

d) spolupracuje pri návrhu opatrení, vrátane systémových opatrení, pre 

zefektívnenie a zvýšenie účinnosti systémov riadenia, implementácie a kontroly 

operačných programov, 

e) spracováva komplexný mesačný plán kontroly na mieste NP a DOP na základe 

relevantných podkladov, 

f) vykonáva ohlásené finančné kontroly na mieste u prijímateľov a partnerov NP 

a DOP, 

g) sleduje plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov identifikovaných 

pri výkone finančných kontrol na mieste, 

h) vypracováva podklady k výročným správam, 

i) poskytuje súčinnosť odboru kvality a metodiky pri vyšetrovaniach súvisiacich 

s projektmi financovanými z operačných programov podporovaných z fondov 

EÚ, 

j) v rámci svojej pôsobnosti vedie evidenciu kontrol.“. 

 

 

 

10. V článku 32a sa v odseku 2 vypúšťa písmeno b) a písmená pôvodne označené ako 

písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).  

 

 

 

11. V článku 32a odsek 3 znie 

 

„(3) Odbor kvality a metodiky sa vnútorne člení na  

a) oddelenie právnych aktivít, 

b) oddelenie metodiky fondov, 

c) oddelenie kontroly verejného obstarávania.“.  

 

 

 

12. V článku 32a odsek 4 znie 

 

„(4) Oddelenie právnych aktivít plní hlavne tieto úlohy 

a) zabezpečuje právne stanoviská a výklady v oblasti fondov EÚ, 

b) pripravuje rozhodnutia správneho konania vo veci vrátenia finančných 

prostriedkov pri nedodržaní postupov a pravidiel vo verenom obstarávaní, 

c) koordinuje a vybavuje medzirezortné pripomienkové konania iných rezortov 

v pôsobnosti sekcie fondov EÚ a vnútorné pripomienkové konania iných 

útvarov ministerstva v pôsobnosti odboru, 

d) pripravuje zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom vrátane dodatkov a koordinuje právne vzťahy so 

sprostredkovateľskými orgánmi, 

e) v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s ostatnými útvarmi ministerstva a inými 

inštitúciami,  

f) zúčastňuje sa na zasadnutiach pracovných skupín, komisií, výborov a vypracúva 

relevantné stanoviská v rámci pôsobnosti oddelenia, 

g) vypracováva a aktualizuje systém riadenia rizík, 

h) v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických osôb a právnických 
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osôb pri projektoch v rámci operačných programov, ak je na konanie vo veci 

príslušné, 

i) poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, resp. iným inštitúciám 

pri vyšetrovniach súvisiacich s projektmi financovanými z operačných 

programov podporovaných z fondov EÚ, z Plánu obnovy, 

j) monitoruje podnety a v rámci svojej pôsobnosti prešetruje podania a podnety 

a poskytuje súčinnosť pri vybavovaní sťažností týkajúcich sa operačných 

programov, 

k) uchováva dokumentáciu súvisiacu s plnením úloh oddelenia.“. 

 

 

 

13. V článku 32a odseku 5 znie 

 

„(5) Oddelenie metodiky fondov plní hlavne tieto úlohy 

a) koordinuje vypracovanie a aktualizáciu interných manuálov procedúr, opisov 

riadiacich a kontrolných systémov a ďalšej prierezovej riadiacej a koncepčnej 

dokumentácie v pôsobnosti sekcie fondov EÚ, 

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, 

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, 

d) podieľa sa na nastavení vhodného systému implementácie operačných 

programov a na vypracovaní a aktualizácii riadiacej dokumentácie pre 

implementáciu operačných programov, 

e) metodicky usmerňuje RO, SO, žiadateľov, prijímateľov vrátane jeho partnerov 

vo verejnom obstarávaní v rámci operačných programov, 

f) realizuje vnútorné pripomienkové konania a medzirezortné pripomienkové 

konania prierezových dokumentov v rámci sekcie fondov EÚ, 

g) koordinuje a nastavuje pravidlá zjednodušeného vykazovania výdavkov 

v pôsobnosti sekcie fondov EÚ, 

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

účinnosti systémov riadenia, implementácie a kontroly operačných programov, 

i) v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s ostatnými útvarmi ministerstva a inými 

inštitúciami, 

j) zúčastňuje sa na zasadnutiach pracovných skupín, komisií, výborov a vypracúva 

relevantné stanoviská v rámci pôsobnosti oddelenia, 

k) uchováva dokumentáciu súvisiacu s plnením úloh oddelenia.“.  

 

 

 

14. V článku 32a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie 

 

„(6) Oddelenie kontroly verejného obstarávania plní hlavne tieto úlohy 

a) vykonáva administratívnu kontrolu verejného obstarávania projektov 

operačných programov, 

b) vykonáva kontrolu verejného obstarávania vo fáze prípravy alebo základnú 
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finančnú kontrolu vo fáze schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci operačných programov, 

c) vykonáva kontrolu delegovaných právomocí týkajúcu sa kontroly verejného 

obstarávania a finančnej kontroly verejného obstarávania u SO, 

d) vykonáva kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávania a finančnú kontrolu 

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

Plánu obnovy, 

e) spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom, 

f) vykonáva kontrolu plánov verejných obstarávaní v rámci operačných 

programov, 

g) zabezpečuje archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou oddelenia.“.  

 

 

 

15. V článku 38a v odseku 15 písmeno d) znie 

 

„d) zabezpečuje položkovanie a odsúhlasovanie žiadaniek na vystavenie objednávok za 

oblasť rozpočtu,“. 

 

 

 

16. V článku 38a v odseku 15 písmeno f) znie 

 

„f) zadáva požiadavky na založenie rezervácie finančných prostriedkov pre platné 

zmluvy príslušnému organizačnému útvaru,“.  

 

 

 

17. V článku 43b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie 

 

„(3) Sekcia práva a verejného obstarávania zodpovedá za oblasť štátnej pomoci 

a spolupracuje s vecne príslušnými útvarmi ministerstva a sekciou fondov EÚ 

v oblasti štátnej pomoci. Zodpovedá za metodiku a koordináciu štátnej pomoci 

v pôsobnosti ministerstva, vypracováva schémy štátnej pomoci alebo schémy „de 

minimis“ a zabezpečuje komunikáciu s koordinátorom štátnej pomoci na národnej 

úrovni. Zabezpečuje súčinnosť pre auditné a kontrolné orgány za oblasť štátnej 

pomoci.“ 

 

a pôvodne označený odsek 3 sa označuje ako odsek 4.  

 

 

 

18. V článku 55 v odseku 3 sa za písmeno w) vkladajú nové písmená x) a y), ktoré znejú 

 

„x) v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva sa podieľa na 

vypracovaní analýz, ekonomických a sociálnych dopadov, návrhov všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny 

v krízových situáciách. Zabezpečuje a koordinuje spoluprácu pri riešení krízových 

situácií s jednotlivými verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

a s centrami pre deti a rodiny, 



7/7 

 

 

y)  riadi, koordinuje, usmerňuje a kontroluje za ministerstvo vo väzbe na krízový 

manažment a bezpečnosť celoštátny systém v oblasti poskytovania psychologickej 

podpory. Zhromažďuje štatistické údaje a v súvislosti s krízovými situáciami 

a bezpečnosťou, ako aj pri zriaďovaní centier sústredeného sociálneho 

zabezpečenia zabezpečuje plošný monitoring psychosociálnej situácie 

v zariadeniach sociálnych služieb a v centrách sústredeného sociálneho 

zabezpečenia. Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti v súvislosti s krízovými 

situáciami a bezpečnosťou a pri zriaďovaní centier sústredeného sociálneho 

zabezpečenia vyhodnocuje v zariadeniach sociálnych služieb potreby duševného 

zdravia ich klientov a ich zamestnancov, zároveň koordinuje terénne aktivity 

psychologickej podpory.“. 

 

 

 

19. 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 1. októbra 2021.   

 

 

 

 

 

Milan Krajniak 

             minister 


