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Informácia o zmenách:    

                                                                                       

Zlúčenie odboru sociálnej inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi a odboru pre sociálne vylúčené 

spoločenstvá do nového organizačného útvaru odboru sociálnej inklúzie a upravenie náplne 

činnosti odboru sociálnej inklúzie. Zrušenie oddelenia metodickej podpory a oddelenia 

programovania v odbore metodiky v sekcii riadenia ESF a upravenie náplne činnosti odboru 

metodiky. Úprava náplne činnosti odboru kontroly, vládneho auditu a štátneho dozoru, 

odboru rozpočtu a financovania a odbor pre komunikáciu a styk s verejnosťou. Zrušenie 

Centra pre optimalizáciu sociálnych systémov. 
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Článok 1 

 

(1) V článku 2 odseku 8 sa vypúšťa písmeno b) a písmená c) až i) sa označujú ako 

písmená b) až h). 

(2) V článku 4 odseku 2 v písmene a) sa vypúšťa bod 7. a body 8. až 15. sa označujú ako 

7. až 14. 

(3) V článku 13 sa vypúšťa odsek 2 a odseky 3 až 10  sa označujú ako 2 až 9. 

(4) V článku 13 odsek 2 znie: 

„(2) Informácie a stanoviská ministerstva a návrhy vybavenia spisov k otázkam, 

ktorých riešenie patrí do pôsobnosti ministra, alebo ktoré si minister vyhradil, 

predkladajú ministrovi štátny tajomník, vedúci služobného úradu, generálni 

riaditelia sekcií, generálny riaditeľ kancelárie ministra a vedúci zamestnanci 

organizačných útvarov v priamej riadiacej pôsobnosti ministra.“ 

 

(5)V článku 33 odsek 1 znie: 

„(1) Sekcia legislatívy zabezpečuje úlohy ministerstva pri tvorbe zákonov a 

legislatívnych opatrení v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov a 

Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky v oblasti pracovnoprávnych 

vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právnych vzťahov pri výkone práce 

vo verejnom záujme, štátnozamestnaneckých vzťahov, miezd a platov, 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 a sekcie sociálnej a 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.“ 

 

(6)V článku 22 v odseku 11 písmeno b) znie: 

„b) odbor sociálnej inklúzie“. 

 

(7) V článku 22 v odseku 11 sa vypúšťa písmeno f). 
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(8) Článok 24 vrátane nadpisu znie: 

 

 

„Článok 24 

Odbor sociálnej inklúzie 

  

(1) Odbor sociálnej inklúzie plní a vykonáva úlohy súvisiace s tvorbou, realizáciou a 

koordináciou štátnej politiky v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v 

hmotnej núdzi a v oblasti sociálnej inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev. 

  

(2) Odbor sociálnej inklúzie  

 

a) tvorí štátne politiky, vypracúva stratégie a koncepčné materiály, analýzy a 

legislatívne zámery v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej 

núdzi a zabezpečenia základných životných podmienok a v oblasti sociálnej 

inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev a koordinuje politiky s inými 

relevantnými oblasťami v záujme sociálnej integrácie sociálne vylúčených 

spoločenstiev,   

b) získava a vyhodnocuje poznatky, dáta, metodiky a ich vzájomné súvislosti v 

oblasti hmotnej núdze, základných životných podmienok, základných 

životných potrieb, chudoby, sociálnej inklúzie sociálne vylúčených 

spoločenstiev, dotácií pre deti ktorým hrozí sociálne vylúčenie a v ďalších 

oblastiach súvisiacich s vecnou pôsobnosťou odboru,  

c) vypracúva legislatívne návrhy právnych predpisov a návrhy vykonávacích 

právnych predpisov v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej 

núdzi a rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev v 

rozsahu svojej pôsobnosti,  

d) monitoruje, pripomienkuje a iniciuje vypracovanie koncepčných materiálov, 

analýz, legislatívnych zámerov, návrhov právnych predpisov a posudzuje 

plnenie opatrení vyplývajúcich zo schválených koncepcií v oblasti sociálnej 

inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi a rozvoja životných podmienok 

sociálne vylúčených spoločenstiev, 

e) podieľa sa na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov 

ďalších organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s poskytovaním 

pomoci v hmotnej núdzi, riešením chudoby a podporou sociálnej inklúzie 

sociálne vylúčených spoločenstiev, 

f) sleduje, v spolupráci s vecnými útvarmi ministerstva, vplyvy návrhov zákonov 

a iných právnych predpisov na sociálnu situáciu jednotlivých skupín 

obyvateľstva z hľadiska vecnej pôsobnosti odboru,  
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g) podieľa sa na vypracovaní analýz ekonomických a sociálnych vplyvov návrhov 

všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti sociálnej inklúzie, 

chudoby, pomoci v hmotnej núdzi a sociálnej inklúzie sociálne vylúčených 

spoločenstiev,  

h) spolupracuje s vecnými útvarmi ministerstva pri tvorbe merateľných 

ukazovateľov a vyhodnocovaní programového rozpočtovania kapitoly v oblasti 

vecnej pôsobnosti,  

i) podieľa sa na vypracovaní kontinuálnych výskumov v oblasti sociálnej inklúzie, 

chudoby, pomoci v hmotnej núdzi a sociálnej inklúzie sociálne vylúčených 

spoločenstiev, 

j) navrhuje, monitoruje a analyzuje koncepciu a systémové riešenia v oblasti 

chudoby, medzigeneračnej reprodukcie chudoby, bezdomovectva a sociálnej 

inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev v spolupráci s obcami, vyššími 

územnými celkami a ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia 

v predmetnej oblasti, 

k) navrhuje a dizajnuje programy a projekty v oblasti chudoby, medzigeneračnej 

reprodukcie chudoby, bezdomovectva a sociálnej inklúzie sociálne vylúčených 

spoločenstiev, vrátane hodnotenia vplyvov,  

l) koordinuje systémové väzby v oblasti chudoby, hmotnej núdze a sociálnej 

inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev predovšetkým s politikou riešenia 

problematiky zamestnanosti, systémom sociálneho zabezpečenia, výchovy a 

vzdelávania, zdravia, bývania a ďalších, 

m) gestorsky zabezpečuje a koordinuje vypracovávanie správ, odpočtov a ďalších 

materiálov v rozsahu svojej pôsobnosti,  

n) vypracúva analýzy, navrhuje priority a postupy ich realizácie, zabezpečuje 

tvorbu, implementáciu a koordináciu politík riešenia hmotnej núdzi, riešením 

chudoby a politík podpory integrácie sociálne vylúčených spoločenstiev 

prostredníctvom nástrojov, opatrení a programov,  

o) monitoruje, koordinuje a vyhodnocuje dokumenty vlády SR súvisiace s 

poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi, riešením chudoby a podporou sociálnej 

inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev,  

p) pripomienkuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, správy a 

informácie v rámci vnútorného a medzirezortného pripomienkového konania, 

predkladá ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy 

podnety na tvorbu a zmenu právnych predpisov a analyzuje vplyvy návrhov 

zákonov a iných právnych predpisov v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti, 

r) plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dokumentov, ktoré súvisia s oblasťou 

sociálnej inklúzie, bojom proti chudobe, poskytovaním pomoci v hmotnej 

núdzi a sociálnou inklúziou sociálne vylúčených spoločenstiev, 
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q) podieľa sa na implementácii príslušných právne záväzných predpisov EÚ a 

medzinárodných dohovorov v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v 

hmotnej núdzi a sociálnej inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev. 

Analyzuje právnu úpravu vo svojej pôsobnosti z hľadiska súladu so záväznou 

medzinárodnou právnou úpravou, 

s) koordinuje činnosti v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej 

núdzi a sociálnej inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev, a to v spolupráci 

s obcami, vyššími územnými celkami, náboženskými organizáciami, 

akademickým sektorom, záujmovými združeniami, mimovládnymi 

organizáciami a ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v 

oblasti sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi a sociálnej 

inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev, 

t) podľa potreby zriaďuje odborné pracovné skupiny na riešenie problémov vo 

vybraných oblastiach v rozsahu svojej pôsobnosti,  

u) navrhuje použitie a vyjadruje sa k použitiu finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu v rozsahu svojej pôsobnosti a 

navrhuje súvisiace rozpočtové opatrenia,  

v) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými subjektmi pri 

riešení otázok týkajúcich sa sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej 

núdzi a sociálnej inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev,  

w) podieľa sa na vzdelávaní zamestnancov Ústredia práce, sociálnych vecí a 

rodiny, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a samosprávnych orgánov v 

oblasti sociálnej inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi a sociálnej 

inklúzie sociálne vylúčených spoločenstiev,  

x) organizuje semináre, konferencie a iné podujatia v oblasti sociálnej inklúzie, 

chudoby, pomoci v hmotnej núdzi a sociálnej inklúzie sociálne vylúčených 

spoločenstiev a to aj s medzinárodnou účasťou,  

y) vybavuje podania fyzických a právnických osôb v rámci svojej vecnej 

príslušnosti,  

z) 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,  

za) odborne metodicky riadi, koordinuje a kontroluje výkon štátnej správy 

štátnymi orgánmi v rozsahu vecnej pôsobnosti odboru,  

zb) plní v rozsahu svojej pôsobnosti v správnom konaní úlohy správneho orgánu, 

ktoré ministerstvu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,  

zc)podieľa sa, v spolupráci s inými vecnými útvarmi ministerstva, na tvorbe 

komplexného informačného systému sociálnej sféry v oblasti sociálnej 
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inklúzie, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi, sociálnej inklúzie sociálne 

vylúčených spoločenstiev, dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením a v 

ďalších oblastiach súvisiacich s vecnou pôsobnosťou odboru,  

zd) 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, 

ze) podieľa sa na hodnotení projektov a žiadostí na poskytovanie dotácií 

právnickým a fyzickým osobám v pôsobnosti ministerstva.“ 

 

(9) Vypúšťa sa článok 28 odbor pre sociálne vylúčené spoločenstvá. 

(10) Článok 30 vrátane nadpisu znie: 

„Článok 30 

Odbor metodiky 

 

(1) Odbor metodiky v rámci sekcie riadenia ESF zodpovedá za vypracovanie a úspešnú 

realizáciu programových dokumentov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. 

 

(2) Odbor metodiky pre súčasné i budúce programové obdobie 

a) vypracováva operačný program a programový manuál, 

b) vytvára vhodný systém implementácie operačného programu, 

c) vypracováva časový harmonogram výziev, vyzvania na národné projekty a na 

d) riadiacom orgáne koordinuje schvaľovanie výziev na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok, 

e) vypracováva splnomocnenia o delegovaní právomocí z riadiaceho orgánu na 

f) sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, 

g) zadáva údaje do IT monitorovacieho systému za všetky relevantné činnosti  

h) koordinuje a podieľa sa na posudzovaní a schvaľovaní národných projektov 

i) a následnom uzavieraní zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku s prijímateľmi, 

j) vypracováva a aktualizuje príručky pre žiadateľov a pre prijímateľov 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP"), 

k) monitoruje realizáciu operačného programu a zodpovedá za uskutočnenie 

hodnotení operačného programu, 

l) vypracováva výročné správy o realizácii operačného programu a predkladá ich 

Európskej komisii, 
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m) vykonáva činnosti sekretariátu monitorovacieho výboru pre operačný program, 

n) spolupracuje na hodnoteniach vykonávaných Európskou komisiou, 

o) sleduje právne prostredie týkajúce sa implementácie operačného programu a v 

prípade potreby adaptuje toto právne prostredie do riadiacej dokumentácie k 

operačnému programu, 

p) vypracováva právne stanoviská pre sekciu riadenia ESF a aktualizuje 

štandardný formulár zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

q) koordinuje vypracovanie a aktualizáciu interného manuálu, príručiek a 

usmernení vydávaných riadiacim orgánom, 

r) metodicky usmerňuje sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, 

s) vypracováva schémy štátnej pomoci, resp. schémy „de minimis", 

t) vykonáva a koordinuje publicitu operačného programu, 

u) koordinuje problematiku technickej pomoci operačného programu, 

v) vykonáva činnosti administrátora IT monitorovacieho systému na riadiacom 

orgáne, 

w) uchováva dokumentáciu súvisiacu s plnením úloh odboru.“ 

 

(11) V článku 38 v odseku 2 sa doterajšie písmeno z) označuje ako zb), doterajšie písmeno 

za) ako zc) a doterajšie písmeno zb) ako zd). 

(12) V článku 38 v odseku 2 sa za písmeno y) doplňuje nové písmeno z), ktoré znie: 

„z) zabezpečuje poskytovanie a zúčtovanie finančných príspevkov obciam z účelovej 

dotácie ministerstva na financovanie sociálnej služby v zariadeniach zriadených obcou 

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“),“ 

(13) V článku 38 v odseku 2 sa za písmeno z) doplňuje nové písmeno za), ktoré znie: 

„za) zabezpečuje poskytovanie a zúčtovanie finančných príspevkov obciam z účelovej 

dotácie ministerstva na financovanie sociálnej služby poskytovanej neverejným 

poskytovateľom, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk podľa 

zákona o sociálnych službách,“ 

 

(14) V článku 47 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 

„n) rozhoduje o opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam podriadených 

organizácií ministerstva alebo ním zriadených organizácií vo veciach týkajúcich sa 

zákona o slobode informácií.“ 

 

(15) Článok 50 vrátane názvu a jeho znenia sa vypúšťa. 
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(16) V článku 51 odsek 1 znie: 

„(1) Odbor kontroly, vládneho auditu a štátneho dozoru 

a) vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na tvorbu a realizáciu 

rozvoja kontroly a štátneho dozoru, 

b) koordinuje, metodicky usmerňuje a kontroluje zabezpečenie systému vnútornej 

kontroly a vonkajšej kontroly v rámci rozpočtových organizácií a 

príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, 

c) na zabezpečenie úloh uvedených v odseku 1 písm. b) v primeranom rozsahu 

využíva nástroje, formy a metódy riadenia v zmysle osobitných ustanovení 

vnútorného riadiaceho aktu, ktorým sa realizuje funkcia riadenia obligatórne 

určená v  zákone    č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 

sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  v zákone  č. 125/2006 Z. z. 

o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 

zriaďovacích listinách rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, 

d) vykonáva následnú finančnú kontrolu a vládny audit v zmysle zákona č. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej 

kontrole a vnútornom audite") v oblasti hospodárenia s verejnými 

prostriedkami Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia na 

financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, 

e) vykonáva vládny audit prostriedkov Európskeho sociálneho fondu; vládny 

audit z hľadiska plánovania, analýzy rizík a výkonu zabezpečuje v koordinácii 

a súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa zákona o 

finančnej kontrole a vnútornom audite, 

f) vykonáva v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení 

neskorších predpisov vnútornú kontrolu plnenia úloh štátnej správy na 

ministerstve a v organizáciách v pôsobnosti ministerstva, ktoré plnia úlohy 

štátnej správy, 

g) vykonáva následnú finančnú kontrolu podľa zákona o finančnej kontrole a 

vnútornom audite v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami na 

ministerstve a ním zriadených rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách, 
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h) vykonáva kontrolu plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou a vyhodnocuje výsledky kontrolných akcií, 

i) metodicky usmerňuje útvary ministerstva a organizácie priamo riadené 

ministerstvom v oblasti kontroly, 

j) koordinuje podľa potreby svoju činnosť s Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky, ďalšími ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej 

správy a s inými štátnymi organmi, 

k) kontroluje plnenie úloh spojených so zabezpečovaním slobodného prístupu k 

informáciám v súlade so zákonom o slobode informácií a internými predpismi 

ministerstva, 

l) vypracováva ročnú správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly a 

vládneho auditu, o počte následných finančných kontrol a vládnych auditov, 

kontrolných zisteniach a opatreniach na nápravu nedostatkov zistených 

následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, o 

nedostatkoch zistených vládnym auditom, odporúčaniach na zlepšenie 

finančného riadenia a o opatreniach na nápravu nedostatkov zistených vládnym 

auditom a na odstránenie príčin ich vzniku; ročnú správu predkladá 

Ministerstvu financií Slovenskej republiky, 

m) vedie centrálnu evidenciu, prešetruje sťažnosti a petície v spolupráci s vecne 

príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, vybavuje sťažnosti a 

vypracováva ročnú správu o vybavovaní sťažností, petícií a podaní, ktorú 

predkladá na rokovanie porady vedenia ministerstva a Úradu vlády Slovenskej 

republiky, 

n) vybavuje v rozsahu svojej pôsobnosti podania fyzických osôb a právnických 

osôb, ak je na konanie vo veci príslušné ministerstvo, 

o) vykonáva štátny dozor nad vykonávaním nemocenského poistenia, 

dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia 

v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení v organizačných 

zložkách Sociálnej poisťovne, 

p) vykonáva štátny dozor nad starobným dôchodkovým sporením podľa zákona č. 

43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

starobnom dôchodkovom sporení") v rozsahu upravenom zákonom o 

sociálnom poistení, a to nad výberom príspevkov, registráciou príspevkov a 

postúpením príspevkov na starobné dôchodkové sporenie Sociálnou 

poisťovňou príslušným dôchodkovým správcovským spoločnostiam, 
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q) vykonáva štátny dozor nad registrom zmlúv o starobnom dôchodkovom 

sporení podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení, 

r) vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním zákona o sociálnom poistení a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Sociálnou poisťovňou a 

nad hospodárením Sociálnej poisťovne podľa rozpočtu na príslušný kalendárny 

rok, 

s) vykonáva koordináciu dozorných akcií s Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky v zmysle Dohody o rozdelení pôsobnosti pri výkone dozoru štátu nad 

vykonávaním sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, 

t) ukladá generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne alebo riaditeľovi pobočky 

Sociálnej poisťovne, aby v určenej lehote prijal opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov, predložil písomnú správu o ich splnení vrátane 

zodpovednosti zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky, 

u) vykonáva kontrolu plnenia opatrení prijatých organizačnými zložkami 

Sociálnej poisťovne na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho 

dozoru a vyhodnocuje výsledky dozorných akcií, 

v) vykonáva zhromažďovanie relevantných podkladových informácií, 

identifikáciu a analýzu rizík vyplývajúcich z činnosti organizačných zložiek 

Sociálnej poisťovne, 

w) vyhotovuje pripomienky k materiálom predkladaným na rokovanie Dozornej 

rady Sociálnej poisťovne, 

x) zúčastňuje sa na zasadnutiach Dozornej rady Sociálnej poisťovne, 

y) vybavuje výkonom dozoru štátu písomné podania fyzických osôb a 

právnických osôb na činnosť organizačných zložiek Sociálnej poisťovne, v 

ktorých sa upozorňuje na závažné porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 

z) podáva návrh na uloženie pokuty za nesplnenie povinností nepeňažnej a 

peňažnej povahy a poriadkovej pokuty, ak sa zistia nedostatky v činnosti 

organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vyplývajúcich z porušenia zákona o 

sociálnom poistení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

za) podáva návrh ministrovi na odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej 

poisťovne v prípade, ak si generálny riaditeľ neplní povinnosti ustanovené 

zákonom o sociálnom poistení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 
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zb) rozhoduje o proteste prokurátora proti rozhodnutiu ústredia Sociálnej poisťovne 

v nadväznosti na predmet rozhodnutia podľa dohodnutej pôsobnosti 

s Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade s § 246 ods. 2 zákona 

o sociálnom poistení, 

zc) vyhotovuje rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutí o neschválení žiadostí o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie a 

prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedkov 

poskytovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu 

určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a 

Európskej únie podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. 

zd) zostavuje ročné Zameranie kontrolnej činnosti ministerstva na príslušný 

kalendárny rok a predkladá ju na schválenie ministrovi, 

ze) vypracováva Ročnú správu o výsledkoch  kontrolnej činnosti ministerstva za 

predchádzajúci kalendárny rok a predkladá ju na vedomie ministrovi, 

zf) vykonáva súčinnosť a koordinuje články kontrolného systému ministerstva pri 

výkone kontroly, 

zg) spolupracuje s kontrolnými útvarmi Úradu vlády Slovenskej republiky, 

Ministerstva financií Slovenskej republiky a ďalších ústredných orgánov 

štátnej správy Slovenskej republiky a Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky a vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, 

zh) podieľa sa na pripomienkovom konaní k návrhom všeobecne záväzných 

právnych predpisov a k odborným materiálom ministerstva a iných ústredných 

orgánov štátnej správy z hľadiska svojej pôsobnosti, 

zi) spolupracuje v odôvodnených prípadoch s orgánmi činnými v trestnom konaní, 

zj) informuje ministra a príslušných vedúcich zamestnancov ministerstva o 

zistených nedostatkoch, 

zk) archivuje spisovú dokumentáciu ku kontrolným a dozorným akciám v zmysle 

platnej legislatívy a zabezpečuje jej ochranu pred stratou, zničením, 

poškodením alebo zneužitím, 

zl) spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontroly vykonávania 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so sekciou sociálnej 

a rodinnej politiky, 



12/12 

 

zm) spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontroly inšpekcie práce 

a služieb zamestnanosti so sekciou práce.“ 

 

Článok 2                                                                                                                              

Záverečné ustanovenia 

 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť  1. marca 2012.  

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Mihál 

podpredseda vlády a 

         minister 


