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Informácia o zmenách:    

Týmto dodatkom 

1. sa mení text „odbor zahraničných vzťahov a protokolu“ vo všetkých tvaroch  na text 

„odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí“ v príslušnom tvare, 

a v rámci odboru medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí sa vytvára 

oddelenie migrácie a integrácie cudzincov a oddelenie protokolu, 

2. sa mení znenie prvej hlavy osobitnej časti, týkajúce sa náplne činnosti a organizačného 

členenia sekcie práce, 

3. sa mení znenie druhej hlavy osobitnej časti, týkajúce sa náplne činnosti 

a organizačného členenia sekcie sociálnej a rodinnej politiky, 

4. sa vkladá nový článok 50 Odbor prípravy národných projektov, 

5. sa vypúšťa článok 53a Centrum pre koordináciu integrácie cudzincov. 
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Článok 1 

 

1. Slová „odbor zahraničných vzťahov a protokolu“ vo všetkých tvaroch sa v  

Organizačnom poriadku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 30/2011 z 24. júna 2011 v platnom znení nahrádzajú slovami „odbor 

medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí“ v príslušnom tvare. 

2. V článku 2 odsek 8 sa dopĺňa nové písmeno i), ktoré znie 

„i) odbor prípravy národných projektov.“ 

3. V článku 2 odsek 10 znie 

„(10) Špecializovaný organizačný útvar ministerstva v priamej riadiacej pôsobnosti 

štátneho tajomníka II. je kancelária štátneho tajomníka II." 

4. V článku 4 odsek 2 písmeno a) sa dopĺňa nový bod 12., ktorý znie 

„12. riaditeľa odboru prípravy národných projektov.“ 

5. V článku 5b sa vypúšťa písmeno d). 

6. Prvá hlava osobitnej časti vrátane nadpisu znie 

 

„PRVÁ HLAVA 

SEKCIA PRÁCE 

 

Článok 16 

 Sekcia práce  

 

(1) Sekcia práce riadi a koordinuje tvorbu štátnej politiky rozvoja regionálnej 

zamestnanosti, politiky trhu práce, služieb zamestnanosti, minimálnej mzdy, 

tvorby, koordinácie a realizácie štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti 

nadväzne na európsku stratégiu zamestnanosti, vypracúva návrhy stratégie 

využívania ESF v oblasti svojej pôsobnosti. Plní úlohy v rozsahu pôsobnosti 

ministerstva v oblasti tvorby a realizácie politiky pracovnoprávnych vzťahov, 

vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme (verejná služba), 

štátnozamestnaneckých vzťahov (štátna služba), mzdovej politiky a ochrany práce, 

vrátane inšpekcie práce a nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. V týchto 

oblastiach vypracúva analyticko-prognostické materiály, stratégie, koncepcie, 

návrhy štátnej politiky, podklady do návrhov a stanovísk vo vzťahu k európskym a 

medzinárodným organizáciám, v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti v týchto častiach 

poskytuje súčinnosť iným  vecne príslušným organizačným útvarom,  z vecného 

hľadiska vypracováva návrhy zásadných prierezových zákonov a návrhy 

príslušných vykonávacích právnych predpisov.  
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(2) Sekcia práce plní úlohy v rozsahu svojej pôsobnosti v oblasti medzinárodných 

aspektov pracovného práva, štátnej služby, právnych vzťahov pri výkone práce vo 

verejnom záujme (verejná služba), ochrany práce, zamestnanosti, nelegálnej práce a 

nelegálneho zamestnávania.  

(3) Sekcia práce sa člení na  

a) odbor politiky trhu práce, 

b) odbor európskej stratégie zamestnanosti,  

c) odbor pracovných vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov a verejnej služby, 

d) odbor ochrany práce.  

(4) Sekcia práce v rozsahu svojej pôsobnosti odborno-metodicky usmerňuje Inštitút pre 

pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave, 

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči.  

(5) Sekcia práce rozhoduje v rámci správneho konania vo veciach, v ktorých v prvom 

stupni rozhodol Národný inšpektorát práce a Ústredie práce, sociálnych vecí a 

rodiny. Rozhoduje tiež o proteste prokurátora proti rozhodnutiu orgánov uvedených 

v prvej vete, ak o ňom sami nerozhodnú podľa § 69 ods. 1 Správneho poriadku. 

(6) Sekcia práce zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti  

a) tvorbu štátnej politiky na úrovni ministerstva,  

b) tvorbu strategických zámerov v oblasti zamestnanosti a spolupracuje na ich 

obhajobe, vo výboroch a pracovných skupinách európskych a medzinárodných 

organizácií a inštitúcií, 

c) tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov z vecného hľadiska.  

(7) Sekcia práce v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje so sociálnymi partnermi, s 

územnou samosprávou, s mimovládnymi organizáciami.  

(8) Sekcia práce v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje činnosť 

a) medzirezortnej komisie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny na hodnotenie 

pracovných činností, 

b) rezortnej pracovnej skupiny na hodnotenie pracovných činností. 

(9) Sekcia práce v rozsahu svojej pôsobnosti plní úlohy vyplývajúce z členstva 

Slovenskej republiky v EÚ a medzinárodných organizáciách. 
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(10) Sekcia práce v rámci svojej  pôsobnosti spolupracuje s odborom kontroly, vládneho 

auditu, štátneho dozoru a dohľadu pri výkone kontroly inšpekcie práce a služieb 

zamestnanosti. 

 

Článok 17 

Odbor politiky trhu práce 

 

(1) Odbor politiky trhu práce plní úlohy v oblasti tvorby a realizácie štátnej politiky 

rozvoja regionálnej zamestnanosti, politiky trhu práce vrátane služieb 

zamestnanosti. Na zabezpečenie úloh vo zverených oblastiach vykonáva analýzy 

vývoja a štruktúry regionálnej nezamestnanosti, vplyvu programov a projektov 

aktívnych opatrení na trhu práce a poskytovaných služieb zamestnanosti na 

uľahčovanie vstupu na trh práce najmä znevýhodnených uchádzačov o 

zamestnanie, analýzy dosiahnutého pokroku v týchto oblastiach a vypracúva 

návrhy štátnej politiky vo zverenej oblasti. 

(2) Odbor politiky trhu práce v oblasti analytickej činnosti 

a) sústavne sleduje a vyhodnocuje situáciu na regionálnych trhoch práce a 

vypracúva návrhy na zlepšenie využitia disponibilných pracovných zdrojov, 

b) analyzuje systémové aspekty politiky trhu práce z hľadiska jej vplyvu na 

regionálnu zamestnanosť, na pracovnú mobilitu a jej väzby na systém pomoci 

v hmotnej núdzi, systém sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, na 

rovnosť príležitostí v prístupe na trh práce, 

c) vyhodnocuje situáciu na regionálnych trhoch práce najmä z hľadiska 

marginalizačných tendencií a vzniku segmentu znevýhodnených účastníkov na 

trhu práce, 

d) analyzuje a vyhodnocuje výsledky v oblasti proporcionálneho vývoja miezd a 

úplných nákladov práce vo vzťahu k vývoju ekonomiky,  

e) vypracúva podklady k správam o uplatňovaní medzinárodných dohovorov v 

rozsahu svojej pôsobnosti. 

(3) V oblasti tvorby a realizácie štátnej politiky rozvoja regionálnej zamestnanosti, 

politiky trhu práce vrátane služieb zamestnanosti 

a) navrhuje opatrenia na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti, 

b) vypracúva návrhy opatrení smerujúcich k začleneniu na trh práce najmä 

znevýhodnených skupín vrátane sociálneho zamestnávania a lokálnych 

programov a projektov na udržiavanie pracovných návykov znevýhodnených 

skupín účastníkov na trhu práce, 
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c) vypracúva návrhy opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života, na 

udržiavanie schopnosti pracovať u znevýhodnených skupín, vrátane občanov 

so zdravotným postihnutím a opatrení na zvýšenie pracovnej mobility, 

d) v rámci svojej vecnej pôsobnosti vypracúva a pravidelne aktualizuje návrh 

priorít a opatrení, spolupracuje pri realizácii priorít, opatrení a aktivít 

operačného programu. 

(4) V oblasti tvorby návrhov zásadných prierezových zákonov a legislatívnych opatrení 

v rámci svojej vecnej pôsobnosti 

a) analyzuje právnu úpravu v oblasti zamestnanosti z vecného hľadiska a z 

hľadiska súladu s príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie, s 

príslušnými Dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, ktorými je 

Slovenská republika viazaná a s príslušnými ustanoveniami Európskej 

sociálnej charty (revidovanej), ktorými je Slovenská republika viazaná,  

b) vypracúva z vecného hľadiska návrhy zásadných prierezových zákonov v 

oblasti služieb zamestnanosti a návrhy vykonávacích právnych predpisov, 

c) vypracúva stanoviská k všeobecne záväzným právnym predpisom a vedie ich 

register. 

(5) Okrem vyššie uvedeného odbor politiky trhu práce 

a) analyzuje výsledky kontrol dodržiavania zákona o nelegálnej práci a 

nelegálneho zamestnávania z hľadiska zákona o službách zamestnanosti, 

b) vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaných vládou, poradnými 

orgánmi vlády a Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky, 

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

osôb, ak je na konanie vo veci príslušné ministerstvo, 

d) spolupracuje s odborom pracovnej legislatívy a legislatívy trhu práce pri 

vypracúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 

služieb zamestnanosti, 

e) je odvolacím orgánom vo veciach patriacich do pôsobnosti odboru, v ktorých v 

prvom stupni rozhodlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona o 

službách zamestnanosti, 

f) rozhoduje o proteste prokurátora podanom proti rozhodnutiu Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ak tento orgán o ňom sám nerozhodne podľa 

Správneho poriadku. 
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Článok 18 

Odbor európskej stratégie zamestnanosti 

 

(1) Odbor európskej stratégie zamestnanosti plní úlohy v oblasti tvorby, koordinácie a 

realizácie štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti nadväzne na európsku 

stratégiu zamestnanosti. Na zabezpečenie úloh vo zverenej oblasti vyhodnocuje 

dosiahnutý pokrok Slovenskej republiky v implementácii politík zamestnanosti, 

vykonáva analýzy vývoja na trhu práce Slovenskej republiky nadväzne na národné 

ciele zamestnanosti stratégie Európa 2020 a usmernenia pre politiky zamestnanosti. 

Koordinuje prípravu národného programu reforiem a správ o jeho plnení za sekciu 

práce. V rozsahu svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje s odbornými útvarmi 

ministerstva pri vypracúvaní podkladov a stanovísk vo vzťahu k domácim, 

európskym a medzinárodným organizáciám a inštitúciám.  

(2) Odbor európskej stratégie zamestnanosti v oblasti analytickej činnosti   

a) monitoruje a vyhodnocuje vývoj na trhu práce Slovenskej republiky v kontexte 

makroekonomického vývoja, analyzuje vývoj na trhu práce Slovenskej 

republiky v medzinárodnom porovnaní, spolupracuje pri vyhodnocovaní 

návrhov štatistických zisťovaní v oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti, 

b) analyzuje pokrok v implementácii národného programu reforiem 

prostredníctvom štrukturálnych indikátorov a ukazovateľov na monitorovanie 

usmernení zamestnanosti,  

c) zabezpečuje vypracovanie prognóz vývoja ponuky a dopytu po práci v 

Slovenskej republike; spolupracuje pritom s externými inštitúciami.  

(3) V oblasti tvorby, koordinácie a realizácie štátnej národohospodárskej politiky 

zamestnanosti   

a) vypracúva návrhy tvorby a realizácie štátnej národohospodárskej politiky 

zamestnanosti vychádzajúce zo zámerov a cieľov stratégie Európa 2020 a z 

usmernení pre politiky zamestnanosti. Koordinuje prípravu národného 

programu reforiem a správ o jeho plnení za sekciu práce; spolupracuje pritom s 

odbornými útvarmi ministerstva a s ostatnými organizáciami a inštitúciami. 

b) vypracúva návrhy stratégie využívania Európskeho sociálneho fondu. V 

rozsahu svojej vecnej pôsobnosti vypracúva a pravidelne aktualizuje návrh 

priorít, opatrení a rámcových aktivít v operačnom programe na príslušné 

programovacie obdobie; spolupracuje pri vyhodnocovaní operačného 

programu, 

c) v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti vypracúva pre odborné útvary ministerstva 

podklady do koncepčných a strategických materiálov; spolupracuje s nimi pri 
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príprave stanovísk vo vzťahu k domácim, európskym a medzinárodným 

organizáciám a inštitúciám. 

(4) V oblasti tvorby zásadných prierezových zákonov a legislatívnych opatrení v rámci 

svojej vecnej pôsobnosti   

a) spolupracuje pri analýze právnej úpravy v oblasti služieb zamestnanosti z 

hľadiska jej súladu s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie,  

b) spolupracuje pri vypracúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych 

predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,  

c) spolupracuje pri vypracúvaní podkladov k výročným správam o uplatňovaní 

Európskej sociálnej charty, 

d) spolupracuje s odborom medzinárodných vzťahov pri vypracúvaní podkladov k 

správam o aplikácii príslušných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce.  

(5) V rozsahu svojej vecnej pôsobnosti vypracúva stanoviská k materiálom 

prerokúvaným vládou, poradnými orgánmi vlády a Hospodárskou a sociálnou 

radou Slovenskej republiky.  

 

Článok 19 

Odbor pracovných vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov a verejnej služby 

 

(1) Odbor pracovných vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov a verejnej služby plní 

úlohy pri tvorbe a uskutočňovaní štátnej politiky v oblasti pracovnoprávnych 

vzťahov vrátane odmeňovania, náhrad výdavkov pri výkone práce, minimálnej 

mzdy, koordinácie kolektívneho vyjednávania, tvorby a čerpania sociálneho fondu, 

pri tvorbe a uskutočňovaní štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých 

vzťahov vrátane odmeňovania štátnych zamestnancov, v oblasti právnych vzťahov 

pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania,  v oblasti právnych 

vzťahov upravujúcich právne postavenie a platové pomery starostov obcí, 

primátorov miest a upravujúcej platové pomery a ďalšie náležitosti súvisiace 

s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja, v oblasti kolektívneho 

vyjednávania za štátnych zamestnancov a kolektívneho vyjednávania za 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

(2) Odbor pracovných vzťahov,  štátnozamestnaneckých vzťahov a verejnej služby 

v rozsahu svojej pôsobnosti v oblasti tvorby štátnej politiky a systémových riešení 

vypracúva návrhy politík a koncepcie v oblasti  

a) pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, 

b) náhrad výdavkov pri výkone práce, 
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c) minimálnej mzdy, 

d) koordinácie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania vo verejnej 

správe, 

e) tvorby a čerpania sociálneho fondu, 

f) štátnozamestnaneckých vzťahov, vrátane odmeňovania štátnych zamestnancov, 

g) pracovných vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme 

vrátane odmeňovania,  

h) právnych vzťahov volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy 

vrátane odmeňovania. 

(3) V oblasti tvorby zásadných prierezových zákonov, nariadení vlády a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, vecných aspektov legislatívy 

a v analytickej oblasti   

a) analyzuje právnu úpravu z vecného hľadiska a z hľadiska súladu s právne 

záväznými aktmi EÚ, s príslušnými dohovormi Medzinárodnej organizácie 

práce, ktorými Slovenská republika je viazaná, s ustanoveniami Európskej 

sociálnej charty (revidovanej), ktorými Slovenská republika je viazaná a 

podieľa sa na vypracovaní analýzy príslušných dohovorov Medzinárodnej 

organizácie práce pre prípad ich ratifikácie alebo pre prípad ich vypovedania, 

b) vypracúva z vecného hľadiska návrhy zákonov a návrhy vykonávacích 

právnych predpisov, 

c) vypracúva stanoviská k všeobecne záväzným právnym predpisom a vedie ich 

register, 

d) analyzuje účinnosť pôsobenia právnych predpisov na celoštátnej úrovni 

v aplikačnej praxi a vypracúva návrhy koncepčných a programových 

materiálov a návrhov na zlepšenie stavu a hodnotí ich účinnosť v aplikačnej 

praxi, 

e) vypracúva analýzy smerníc a nariadení Európskej únie v oblasti 

pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov, právnych 

vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania,  v oblasti 

právnych vzťahov upravujúcich právne postavenie a platové pomery starostov 

obcí, primátorov miest a upravujúcej platové pomery a ďalšie náležitosti 

súvisiace s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja 

a kolektívneho vyjednávania, 

f) podieľa sa na vypracúvaní návrhov na zosúladenie pracovnoprávnych 

predpisov Slovenskej republiky s príslušnými pracovnými normami, 
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dohovormi a odporúčaniami Medzinárodnej organizácie práce, s právne 

záväznými aktmi EÚ a s ustanoveniami Európskej sociálnej charty 

(revidovanej), ktorými je Slovenská republika viazaná, 

g) vykonáva činnosti vyplývajúce pre ministerstvo zo zákona o kolektívnom 

vyjednávaní a to najmä zabezpečuje administratívne úkony súvisiace 

s kolektívnym vyjednávaním vo verejnej správe, so  zabezpečovaním 

sprostredkovateľov a rozhodcov na riešenie kolektívnych sporov o uzavretie 

kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vo verejnej správe a  o plnenie záväzkov 

z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vo verejnej správe, poskytuje 

sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť v konaní pred sprostredkovateľom a 

pri poskytnutí odmeny súvisiacej s konaním, ukladanie kolektívnych zmlúv 

vyššieho stupňa, a rozširuje  záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na 

ďalších zamestnávateľov, 

h) vypracúva návrhy politík v oblasti poskytovania minimálnej mzdy, 

i) vypracúva podklady a analýzy potrebné na vyjednávanie so sociálnymi 

partnermi vrátane vyjednávania o minimálnej mzde, 

j) zastupuje ministerstvo v medzinárodnej organizácii OECD (pracovnej skupine 

pre zamestnávanie a riadenie vo verejnom sektore), vo Výbore pre verejnú 

správu, v pracovnej skupine pre ľudské zdroje a v pracovnej skupine pre 

sociálny dialóg vo verejnej správe, 

k) zabezpečuje činnosť komisie na hodnotenie pracovných činností, ktorá je 

medzirezortným kolektívnym poradným orgánom ministra práce, sociálnych 

vecí a rodiny a rezortnej pracovnej skupiny na hodnotenie pracovných činností 

pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

(4) Odbor pracovných vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov a verejnej služby 

okrem vyššie uvedeného  

a) spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi 

inštitúciami, inými organizáciami, sociálnymi partnermi, orgánmi samosprávy 

a výskumnými pracoviskami pri riešení otázok  patriacich do vecnej pôsobnosti 

odboru,  

b) vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov 

a iných opatrení v oblastiach patriacich do vecnej pôsobnosti odboru, 

c) poskytuje metodickú pomoc pri uplatňovaní právnych predpisov v oblasti 

vecnej pôsobnosti odboru, 

d) vybavuje podania a žiadosti o informácie fyzických osôb, ak je na ich 

vybavenie ministerstvo príslušné, 
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e) podieľa sa z vecného hľadiska na vypracúvaní návrhov bilaterálnych 

a multilaterálnych  medzinárodných zmlúv a na plnení úloh, ktoré z týchto 

zmlúv pre ministerstvo vyplývajú a podieľa sa na aktivitách ministerstva 

v medzinárodných štruktúrach v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, 

štátnozamestnaneckých vzťahov, právnych vzťahov pri výkone práce vo 

verejnom záujme vrátane odmeňovania,  v oblasti právnych vzťahov 

upravujúcich právne postavenie a platové pomery starostov obcí, primátorov 

miest a upravujúcej platové pomery a ďalšie náležitosti súvisiace 

s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja a kolektívneho 

vyjednávania, 

f) vypracúva návrhy systému hodnotenia pracovných činností vrátane 

celoštátnych katalógov pracovných činností pri výkone práce vo verejnom 

záujme a koordinuje ich vypracúvanie a aplikáciu,  

g) spolupracuje s odborom pracovnej legislatívy a legislatívy trhu práce pri 

vypracúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 

vecnej pôsobnosti odboru, 

h) vypracúva podklady k správam o uplatňovaní medzinárodných dohovorov 

v rozsahu svojej pôsobnosti.  

 

Článok 20 je zrušený dodatkom č. 9 z 22. marca 2013 k organizačnému poriadku 

s účinnosťou od 1. apríla 2013. 

 

Článok 21 

Odbor ochrany práce 

 

(1) Odbor ochrany práce plní úlohy ministerstva pri tvorbe a uskutočňovaní štátnej 

politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce 

a nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Odbor ochrany práce v rozsahu 

svojej pôsobnosti vypracúva  návrhy zákonov z vecného hľadiska a návrhy ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

(2) Odbor ochrany práce v rozsahu svojej  pôsobnosti v oblasti tvorby štátnej politiky 

a systémových riešení vypracúva návrhy politík a koncepcií v oblasti 

a) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických 

zariadení a bezpečnosti určených výrobkov,  

b) inšpekcie práce,  

c) nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. 

(3) V oblasti vecných aspektov legislatívy a v oblasti analytickej odbor ochrany práce  
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a) vypracúva návrhy zákonov z vecného hľadiska a návrhy všeobecne záväzných  

právnych predpisov, 

b) vypracúva stanoviská k všeobecne záväzným právnym predpisom a vedie ich 

register, 

c) analyzuje účinnosť pôsobenia právnych predpisov na celoštátnej úrovni 

v aplikačnej praxi, 

d) vypracúva návrhy koncepčných a programových materiálov a návrhov na 

zlepšenie stavu a hodnotí ich účinnosť v aplikačnej praxi, 

e) analyzuje právnu úpravu týkajúcu sa ochrany práce z vecného hľadiska a z 

hľadiska súladu s právne záväznými aktmi EÚ, s príslušnými dohovormi 

Medzinárodnej organizácie práce, ktorými Slovenská republika je viazaná, s 

ustanoveniami Európskej sociálnej charty (revidovanej), ktorými je Slovenská 

republika viazaná a podieľa sa na vypracovaní analýzy príslušných dohovorov 

Medzinárodnej organizácie práce v prípade ich ratifikácie alebo vypovedania, 

f) podieľa sa na vypracúvaní návrhov na zosúladenie predpisov na ochranu práce 

Slovenskej republiky s pracovnými normami, dohovormi a odporúčaniami 

Medzinárodnej organizácie práce, s právne záväznými aktmi EÚ a s 

ustanoveniami Európskej sociálnej charty (revidovanej), ktorými je Slovenská 

republika viazaná. 

(4) Odbor ochrany práce presadzuje uplatňovanie právnych predpisov v oblasti 

a) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti určených výrobkov 

a bezpečnosti technických zariadení,  

b) inšpekcie práce,  

c) nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. 

(5) Odbor ochrany práce ďalej v rozsahu vecnej pôsobnosti  

a) koordinuje činnosť príslušných orgánov štátnej správy v oblasti ochrany práce,  

b) podieľa sa na príprave opatrení na riadenie a kontrolu Národného inšpektorátu 

práce,  

c) spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, organizáciami, 

sociálnymi partnermi a orgánmi samosprávy, 

d) vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov 

a iných  opatrení, 
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e) poskytuje metodickú pomoc pri uplatňovaní právnych predpisov, 

f) zabezpečuje výskumnú činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci Inštitútom pre výskum práce a rodiny a metodicky ju usmerňuje, 

g) zabezpečuje spoluprácu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky v príslušnej technickej normalizačnej činnosti v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

h) rozhoduje v rámci správneho konania vo veciach, v ktorých v prvom stupni 

rozhodol Národný inšpektorát práce, 

i) rozhoduje o opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam Národného 

inšpektorátu práce, 

j) rozhoduje o proteste prokurátora podanom proti rozhodnutiu Národného 

inšpektorátu práce,  ak tento orgán o ňom sám nerozhodne podľa § 69 ods. 1 

Správneho poriadku, 

k) vybavuje podania a žiadosti o informácie fyzických osôb a právnických osôb, 

ak je na konanie príslušné ministerstvo, 

l) podieľa sa na aktivitách ministerstva v medzinárodných štruktúrach, na 

vypracúvaní návrhov bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných zmlúv 

a na plnení úloh, ktoré z týchto zmlúv pre ministerstvo vyplývajú, 

m) pripravuje   

1. výročnú správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy 

v oblasti inšpekcie práce, 

2. polročnú informatívnu správu o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce 

a nelegálneho zamestnávania.“ 

7. Druhá hlava osobitnej časti vrátane nadpisu znie 

 

„DRUHÁ HLAVA 

SEKCIA SOCIÁLNEJ A RODINNEJ POLITIKY 

Článok 22 

Sekcia sociálnej a rodinnej politiky 

 

(1) Sekcia sociálnej a rodinnej 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, štátnej sociálnej podpory, 

rodinnej politiky, otázok populačnej politiky, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti v pôsobnosti sekcie. V rámci 

tejto pôsobnosti vypracúva na základe sociálno-ekonomických a právnych, 
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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, koncepcie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, koncepciu štátnej rodinnej politiky, národné priority rozvoja sociálnych 

služieb, legislatívne zámery pred prípravou zákonov z vecného hľadiska a vypracúva 

návrhy príslušných vykonávacích právnych predpisov a analyticko-prognostické 

materiály.  

(2) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti tvorbu 

štátnej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.  

(3) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti plní úlohy 

vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v EÚ a medzinárodných 

organizáciách.  

(4) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje so 

Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny, Štatistickým úradom Slovenskej republiky, Fondom 

sociálneho rozvoja.  

(5) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje s 

poradnými orgánmi vlády a spolupracuje a zabezpečuje plnenie úloh poradných 

orgánov ministra.  

(6) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky zabezpečuje rozhodovaciu činnosť ministerstva 

vo veciach akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, akreditácie na vybrané odborné činnosti podľa zákona o 

sociálnych službách a akreditácie na vzdelávacie programy v oblasti sociálnych 

služieb.  

(7) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje s 

inými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, inými subjektmi a 

inštitúciami a pracovnými skupinami.  

(8) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje 

koordináciu rezortného štatistického zisťovania v rámci Národného štatistického 

systému.  

(9) Sekcia sociálnej a rodinnej 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 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.  

(10) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky v rozsahu svojej pôsobnosti odborno-metodicky 

usmerňuje 

a) Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže, 

b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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(11) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky sa člení na  

a) odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky,  

b) odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny,  

c) odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím,  

d) odbor sociálnych služieb.  

 

Článok 23 

Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky 

 

(1) Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky plní úlohy tvorby, 

realizácie a koordinácie štátnej politiky v oblasti štátnej podpory, sociálnej a 

rodinnej politiky a v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby a pomoci v hmotnej núdzi. 

Vypracúva analýzy, návrhy priorít a postupov, zabezpečuje implementáciu a 

koordináciu politík v oblasti štátnej 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 sociálnej a rodinnej 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 štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky  

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

súvisiace so štátnou rodinnou politikou, štátnou sociálnou podporou, životným 

minimom, náhradným výživným, finančnou podporou náhradnej rodinnej 

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

zabezpečenia základných životných podmienok, koordinuje ich systémové 

väzby s politikou ochrany detí, politikou zamestnanosti a systémom sociálneho 

zabezpečenia, 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, životného minima, náhradného výživného, príspevkov na podporu 

náhradnej starostlivosti,  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,  



15/32 

 

e) koordinuje návrhy riešenia postavenia rodiny a realizáciu štátnej 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 štátnej rodinnej 

politiky, štátnej sociálnej podpory, v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby a 

pomoci v hmotnej núdzi, 

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 posudzovaní bilaterálnych zmlúv a zabezpečuje úlohy, ktoré z 

týchto zmlúv pre ministerstvo vyplývajú,  

k) tvorí a reviduje indikátory a metodiky a zabezpečuje interpretáciu indikátorov 

v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane prepájania administratívnych 

zdrojov, národných indikátorov a indikátorov EÚ,  

l) vypracováva a hodnotí ekonomické vplyvy návrhov právnych predpisov v 

rámci vecnej pôsobnosti odboru,  

m) 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 oblasti sociálnej inklúzie, 

chudoby, pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu svojej pôsobnosti,  

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

ktoré ministerstvu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,  

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

osôb, ak je na konanie vo veci príslušné ministerstvo,  

p) 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,  
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q) koordinuje tvorbu komplexného informačného systému sociálnej sféry za 

vecnú pôsobnosť sekcie sociálnej a rodinnej politiky.  

r) 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,  

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

právnickým a fyzickým osobám v pôsobnosti ministerstva.“  

 

Článok 24 je zrušený dodatkom č. 9 z 22. marca 2013 k organizačnému poriadku 

s účinnosťou od 1. apríla 2013 

 

Článok 25 

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, 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 sociálno-právnej 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 sociálno-právnej 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,  
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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 sociálno-právnej 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,  

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 s odborom kontroly, vládneho auditu, štátneho 

dozoru a dohľadu,  

p) vybavuje v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti podania fyzických osôb a 

právnických osôb, ak je na konanie vo veci príslušné ministerstvo,  

q) rozhoduje vo veciach akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a plní úlohy súvisiace s činnosťou 

akreditačnej komisie,  

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,  
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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,  

v) hodnotí projekty v oblasti pôsobnosti odborov sekcie na účely poskytnutia 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky.  

 

Článok 26 

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 peňažných 

príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej 

posudkovej činnosti pre fyzické osoby s ťažkým 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 a legislatívne zámery v oblasti peňažných 

príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej 

posudkovej činnosti pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  

b) vypracúva návrhy právnych predpisov v oblasti peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti 

pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v rozsahu svojej 

pôsobnosti,  

c) spolupracuje so sekciou legislatívy pri vypracúvaní stanovísk k všeobecne 

záväzným právnym predpisom v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti,  

d) podieľa sa na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov 

ďalších organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s vecnou náplňou 

odboru,  

e) koordinuje, monitoruje a vyhodnocuje dokumenty vlády v oblasti sociálnej 

inklúzie a antidiskriminácie osôb so zdravotným postihnutím,  

f) podieľa sa na vypracúvaní analýz vplyvu návrhov všeobecne záväzných 

právnych predpisov z ekonomických a sociálnych aspektov v oblasti 

peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,  

g) podieľa sa na implementácii právne záväzných predpisov EÚ a 

medzinárodných dohovorov v oblasti sociálnej inklúzie osôb so zdravotným 

postihnutím v rozsahu svojej pôsobnosti,  

h) zastupuje Slovenskú republiku vo výboroch Európskej komisie pri 

prejednávaní problematiky osôb so zdravotným postihnutím, a to najmä v 

Komisii vysokej úrovne pre problematiku zdravotného postihnutia,  
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i) plní v rozsahu svojej pôsobnosti v správnom konaní úlohy správneho orgánu, 

ktoré ministerstvu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,  

j) koordinuje činnosti ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo 

veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia,  

k) podieľa sa na ďalšom vzdelávaní zamestnancov ústredia a úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia,  

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

riešení otázok týkajúcich sa fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,  

m) poskytuje odboru právnych služieb odbornú spoluprácu a konzultácie pri 

riešení súdnych a mimosúdnych prípadov v konaní o náhradu škody, ktorá 

občanom 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,  

n) v rámci svojej vecnej pôsobnosti plní úlohy a vypracúva dokumenty súvisiace s 

členstvom Slovenskej republiky v EÚ a ďalších medzinárodných 

organizáciách,  

o) organizuje semináre, konferencie a iné podujatia, a to aj s medzinárodnou 

účasťou zamerané na oblasť sociálnej inklúzie osôb so zdravotným 

postihnutím,  

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

osôb, ak je na konanie vo veci príslušné ministerstvo,  

q) administratívne zabezpečuje spolu s tajomníkom, ktorý je zamestnancom 

pôsobiacim v odbore integrácie osôb so zdravotným postihnutím, činnosť 

Kategorizačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok,  

r) 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,  

s) vypracúva podklady pre odbor rozpočtu a financovania na vybavenie žiadostí 

fyzických osôb so zdravotným postihnutím o poskytnutie dotácie na podporu 

humanitárnej pomoci,  

t) podieľa sa na tvorbe komplexného informačného systému sociálnej sféry,  

u) hodnotí projekty v oblasti svojej pôsobnosti na účely poskytnutia dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

v) v oblasti medzinárodnej spolupráce zabezpečuje činnosti kontaktného miesta pre 

vykonávanie  Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
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w) spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými orgánmi štátnej správy, územnej 

samosprávy a mimovládnym sektorom pri vykonávaní  Dohovoru o právach osôb 

so zdravotným postihnutím, 

x) koordinuje vypracúvanie správ podľa Čl. 35 Dohovoru o právach osôb so 

zdravotným postihnutím.  

 

Článok 27 

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.   

(2) 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, 
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samosprávnymi krajmi a ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktoré 

pôsobia v oblasti sociálnych služieb a v oblasti rozvoja životných podmienok 

sociálne vylúčených spoločenstiev,   

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) vedie a aktualizuje zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorým bola 

udelená akreditácia vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služieb alebo 

akreditácia na špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu 

ako samostatnú odbornú činnosť, ktorým bola táto akreditácia odňatá a ktorým 

táto akreditácia zanikla,  

q) plní úlohy vyplývajúce z funkcie tajomníka akreditačnej komisie vo veciach 

akreditácie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb a vo veciach 

akreditácie na špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu 

ako samostatnú odbornú činnosť podľa zákona o sociálnych službách,  

r) vypracúva analýzy a vedie kompletné štátne štatistické výkazníctvo v oblasti 

sociálnych služieb a v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne 

vylúčených spoločenstiev,   

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

príslušnosti,  

t) hodnotí projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb a v oblasti rozvoja 

životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev na účely poskytnutia 

dotácií v pôsobnosti ministerstva,  

u) 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,  
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v) organizuje a zabezpečuje dovoz a distribúciu humanitárnych zásielok zo 

zahraničia určených pre osoby so zdravotným postihnutím, 

y) spolupracuje so sekciou ekonomiky pri poskytovaní a zúčtovaní finančných 

príspevkov pre obce a neverejných poskytovateľov v súlade so zákonom 

o sociálnych službách.“ 

 

8. Za článok 49 sa vkladá nový článok 50, ktorý znie 

„Článok 50 

Odbor prípravy národných projektov 

 

(1) Odbor prípravy národných projektov je riadiaci, výkonný a kontrolný orgán 

ministerstva vo veciach prípravy národných projektov financovaných zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie.  

(2) Odbor prípravy národných projektov 

a) koordinuje prípravu národných projektov, 

b) vypracováva v spolupráci s ostatnými útvarmi ministerstva návrh projektového 

zámeru národného projektu,  

c) zapracováva pripomienky zúčastnených strán do národného projektu, 

d) dohliada na dodržiavanie princípov efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti pri 

tvorbe národných projektov, 

e) dohliada a metodicky usmerňuje proces  spracovania projektových zámerov,  

f) spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva pri vypracovaní 

dokumentácie potrebnej k príprave projektového zámeru, 

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

riešení otázok týkajúcich sa prípravy národných projektov, 

h) podieľa sa na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov 

ďalších organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s tvorbou, 

schvaľovaním a implementáciou národných projektov, 

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

vybraných oblastiach v rozsahu svojej pôsobnosti, 

j) poskytuje žiadateľom o NFP konzultácie v procese tvorby národných 

projektov, 
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k) pripomienkuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, správy a 

informácie v rámci vnútorného a medzirezortného pripomienkového konania, 

l) navrhuje využitie a vyjadruje sa k využitiu finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu v rozsahu svojej pôsobnosti a 

navrhuje súvisiace rozpočtové opatrenia, 

m) sleduje právne normy európskeho práva a Slovenskej republiky, usmernenia 

Európskej komisie, CKO a CO vzťahujúce sa na realizáciu operačného 

programu a v spolupráci s odbornými útvarmi ich zapracováva do návrhov  

projektových zámerov národných projektov,  

n) participuje na príprave a spracovávaní pripomienok k podkladovým 

materiálom RO v problematike štrukturálnych fondov, 

o) zúčastňuje sa na zasadnutiach pracovných  skupín, komisií, výborov a 

vypracováva stanoviská vo vecnej pôsobnosti odboru, 

p) uchováva dokumentáciu súvisiacu s plnením úloh odboru, 

q) plní ďalšie úlohy v oblasti tvorby a riadenia projektov podľa pokynov 

ministra.“ 

9. Vypúšťa sa článok 53a. 

10. Článok 57 vrátane nadpisu znie 

„Článok 57 

Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí 

 

(1) Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v rozsahu svojej 

pôsobnosti  

a) plní všetky styčné a protokolárne úlohy v pôsobnosti ministerstva v oblasti 

európskych a medzinárodných vzťahov, zabezpečuje zahraničné vzťahy a 

kontakty ministerstva so zahraničnými inštitúciami, s medzinárodnými 

organizáciami, zastupiteľskými úradmi a partnerskými ministerstvami 

v zahraničí, plánuje, vyhodnocuje a realizuje zahraničné pracovné cesty, 

zahraničné prijatia a medzinárodné podujatia v súlade s úlohami ministerstva, 

b) plní a koordinuje úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky 

v Európskej únii a v ostatných medzinárodných organizáciách vrátane 

prípravy predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, 

pripravuje strategické zámery v medzinárodnej oblasti a koordinuje 

zahraničnú politiku ministerstva v oblasti práce, zamestnanosti, pracovnej 

migrácie, integrácie cudzincov, sociálneho zabezpečenia, sociálnej politiky a 
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rodiny. Pri plnení úloh vychádza z programového vyhlásenia vlády, z 

koncepcie zahraničnej politiky Slovenskej republiky a jej zamerania na 

nasledujúce obdobie, z hlavných úloh ministerstva a medzinárodných 

aspektov. Pri zabezpečovaní týchto úloh spolupracuje s vecne príslušnými 

organizačnými útvarmi ministerstva a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej 

správy a orgánmi samosprávy, organizáciami zamestnancov, organizáciami 

zamestnávateľov a mimovládnymi organizáciami. Zabezpečuje aplikáciu 

právnych predpisov Európskej únie v oblasti koordinácie systémov 

sociálneho zabezpečenia a voľného pohybu osôb a judikatúry Súdneho dvora 

Európskej únie,  

c) pravidelne monitoruje zahraničnopolitickú situáciu a udalosti v zahraničí, 

analyzuje ich a vyhodnocuje,  spolu s príslušnými vecnými útvarmi 

ministerstva sa podieľa na príprave stanovísk a reakcií rezortu. 

(2) Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v oblasti záležitostí 

Európskej únie v rámci koordinácie agendy a realizácie činností súvisiacich s 

rokovaniami Rady EPSCO a pracovnými skupinami a výbormi Rady a Európskej 

komisie postupuje v súlade s Ústavným zákonom č. 397/2004 Z. z. o spolupráci 

Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach 

Európskej únie a v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 884 zo 17. 

októbra 2007 k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov 

schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky a 

zabezpečuje plnenie vyplývajúcich opatrení, a to najmä 

a) pripravuje predbežné stanovisko k novým legislatívnym návrhom Európskej 

únie a stanovisko k nelegislatívnym návrhom Európskej únie, zabezpečuje 

prípravu čiastkového stanoviska pre zástupcov Slovenskej republiky za 

ministerstvo v pracovných skupinách a výboroch Rady a Európskej komisie,  

b) pripravuje materiály (najmä predbežné stanovisko Slovenskej republiky a 

stanovisko Slovenskej republiky) v rámci rozhodovacích procesov v 

záležitostiach Európskej únie pre Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej 

republiky, Národnú radu Slovenskej republiky – Výbor pre európske 

záležitosti (VEZ), Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii a 

zúčastňuje sa na rokovaniach k novým legislatívnym návrhom Európskej únie 

v príslušných výboroch Národnej rady Slovenskej republiky,  

c) vypracúva návrh inštrukcie na zasadnutie Výboru stálych zástupcov 

členských štátov Európskej únie (COREPER) a návrh stanoviska Slovenskej 

republiky pre ministra na rokovanie Rady pre zamestnanosť, sociálnu 

politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO),   
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d) zastupuje ministerstvo na pravidelných rokovaniach Komisie pre záležitosti 

EÚ 1 a Komisie pre záležitosti EÚ 2 zriadených na Ministerstve zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,  

e) zabezpečuje prípravu materiálov na zasadnutia Rezortnej koordinačnej 

skupiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

pre európske záležitosti (RKS) zriadenej na ministerstve, predkladá návrhy 

nominácií na menovanie zástupcov ministerstva v RKS jednotlivých rezortov,  

f) koordinuje predkladanie návrhov nominácií na zastupovanie ministerstva v 

pracovných skupinách a výboroch Európskej komisie a Rady, zastupuje 

ministerstvo na rokovaniach pracovných skupín a výborov Európskej komisie 

a Rady,  

g) zabezpečuje vypracovanie stanovísk pre Súdny dvor Európskej únie k 

predbežným otázkam týkajúcich sa pôsobnosti rezortu ministerstva a pri 

obhajobe Slovenskej republiky vo vymedzenej pôsobnosti ministerstva 

a rezortu,  

h) notifikuje všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ktorými 

sú transponované smernice Európskej únie,  

i) koordinuje a zabezpečuje za ministerstvo prípravu odpovede Slovenskej 

republiky v konaniach o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tzv. 

infringement proceedings), ktoré boli otvorené Európskou komisiou voči 

Slovenskej republike,  

j) spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva pri 

určovaní gestorských a spolugestorských ústredných orgánov štátnej správy k 

právne záväzným aktom Európskej únie (nariadeniam, smerniciam a 

rozhodnutiam) a pravidelne aktualizuje monitoring prerokúvaných návrhov 

právne záväzných aktov Európskej únie v pôsobnosti ministerstva,  

k) spolupracuje s inštitúciami Európskej únie, Stálym zastúpením Slovenskej 

republiky pri Európskej únii a ďalšími slovenskými a zahraničnými 

inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti záležitostí Európskej únie, s 

partnerskými inštitúciami členských štátov Európskej únie a kandidátskych 

štátov,  

l) poskytuje informácie, ktoré sa týkajú záležitostí Európskej únie, vecne 

príslušným organizačným útvarom ministerstva a ďalším subjektom, 

pripravuje podklady na rokovanie spoločných orgánov Slovenskej republiky a 

Európskej únie, vypracúva správy o záväzkoch vyplývajúcich z členstva 

Slovenskej republiky v Európskej únii,  
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m) monitoruje publikovanú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie v oblasti 

týkajúcej sa pôsobnosti rezortu ministerstva, spravuje a aktualizuje databázu 

rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie v oblasti koordinácie systémov 

sociálneho zabezpečenia,  

n) zastupuje ministerstvo v Medzirezortnej komisii pre zastupovanie Slovenskej 

republiky pred Súdnym dvorom Európskej únie zriadenej pri Ministerstve 

spravodlivosti Slovenskej republiky,  

o) zodpovedá za pravidelnú aktualizáciu webového sídla ministerstva v časti 

Európska únia a medzinárodné vzťahy.  

(3) Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v oblasti koordinácie 

systémov sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov  

a) zabezpečuje v súčinnosti s vecnými odbormi uplatňovanie ustanovení 

nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho 

zabezpečenia, nariadenia Rady EHS č. 1408/71 o uplatňovaní systémov 

sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v 

rámci spoločenstva, (ďalej len „nariadenie č. 883/04 a nariadenie č. 

1408/71“), nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje 

postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov 

sociálneho zabezpečenia a nariadenia Rady EHS č. 574/72, ktorým sa 

stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní 

systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa 

pohybujú rámci spoločenstva (ďalej len „nariadenie č. 987/09 a nariadenie č. 

574/72“),  

b) pripravuje stanoviská k uplatňovaniu ustanovení nariadenia č. 883/2004, 

nariadenia č. 1408/71, nariadenia č. 987/09 a nariadenia č. 574/72,  

c) pripravuje stanoviská a rozhodnutia k dohodnutým výnimkám podľa článku 

16 nariadenia č. 883/2004 a článku 17 nariadenia č. 1408/71,  

d) pripravuje stanoviská Slovenskej republiky v rozsahu pôsobnosti príslušného 

orgánu (ministerstva) podľa nariadenia č. 883/2004, nariadenia č. 1408/71, 

nariadenia č. 987/2009 a nariadenia č. 574/72 a predkladá ich Správnej 

komisii pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia,  

e) zastupuje ministerstvo v Správnej komisii pre koordináciu systémov 

sociálneho zabezpečenia a Poradnom výbore pre koordináciu systémov 

sociálneho zabezpečenia, 

f) pripravuje inštrukciu na zasadnutia Správnej komisie pre koordináciu 

systémov sociálneho zabezpečenia a Pracovnej skupiny Rady pre sociálne 

otázky,  
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g) koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z rokovaní Správnej komisie pre 

koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia,  

h) riadi činnosť Pracovnej skupiny pre koordináciu systémov sociálneho 

zabezpečenia zriadenej pri ministerstve,  

i) riadi činnosť Pracovnej skupiny pre elektronickú výmenu informácií v oblasti 

sociálneho zabezpečenia – EESSI,  

j) administratívne a technicky spravuje portál Pracovnej skupiny pre 

koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia a Pracovnej skupiny pre 

elektronickú výmenu informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia – EESSI, 

usmerňuje a koordinuje prípravu príslušných inštitúcií Slovenskej republiky 

na pripojenie sa k systému elektronickej výmeny informácií sociálneho 

zabezpečenia – EESSI, spolupracuje s ústrednou kontaktnou osobou pre 

EESSI a manažérmi prístupových bodov,  

k) spolupracuje so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri Európskej únii v 

otázkach koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.  

(4) V oblasti medzinárodných organizácií odbor medzinárodných vzťahov 

a európskych záležitostí 

a) koordinuje a zabezpečuje predkladanie návrhov na zastupovanie ministerstva 

v pracovných skupinách a výboroch medzinárodných organizácií,  

b) koordinuje a zabezpečuje prípravu návrhov pozícií k zásadným dokumentom 

na rokovania pracovných skupín a výborov medzinárodných organizácií,  

c) koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh vo vzťahu k záväzkom vyplývajúcim z 

členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktoré patria 

do pôsobnosti ministerstva,  

d) koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh vo vzťahu k záväzkom vyplývajúcim z 

multilaterálnych medzinárodných zmlúv a z medzinárodných dohovorov, 

ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré patria do pôsobnosti 

ministerstva,  

(5) Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v oblasti bilaterálnych 

zmluvných vzťahov a medzinárodných zmluvných vzťahov  

a) vypracúva návrhy bilaterálnych medzinárodných zmlúv, v oblasti 

vzájomného zamestnávania a sociálneho zabezpečenia, koordinuje proces ich 

uzatvárania, prerokúvania a vypovedania v rozsahu pôsobnosti ministerstva,  
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b) vyhodnocuje plnenie záväzkov, ktoré z týchto zmlúv pre ministerstvo 

vyplývajú, v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi 

ministerstva a rezortu,  

c) zabezpečuje vyhlásenie bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv a dohôd vo 

vymedzenej pôsobnosti ministerstva uverejnením ich znenia v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky.  

(6) Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí sa člení na 

a) oddelenie migrácie a integrácie cudzincov, 

b) oddelenie protokolu. 

 

(7) Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov plní funkciu koordinačného pracoviska 

pre záležitosti pracovnej migrácie a integrácie cudzincov, pričom 

a) zodpovedá za tvorbu politiky a prípravu koncepcií pracovnej migrácie 

a integrácie cudzincov do spoločnosti na medzirezortnej úrovni. Zodpovedá 

za presadzovanie politiky vo svojej pôsobnosti vo výboroch zriadených 

Európskou komisiou alebo pracovných skupinách Rady Európskej únie, 

b) vypracúva návrhy bilaterálnych dohôd v oblasti zamestnávania migrujúcich 

pracovníkov, zaujíma stanoviská k dohodám v oblasti voľného pohybu a 

koordinuje plnenie úloh z nich vyplývajúcich, 

c) pri zabezpečovaní týchto úloh spolupracuje s ostatnými vecne príslušnými 

útvarmi ministerstva a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, 

organizáciami zamestnancov, organizáciami zamestnávateľov 

a mimovládnymi organizáciami, 

d) koordinuje aplikáciu navrhnutých integračných opatrení vyplývajúcich 

z Koncepcie integrácie cudzincov v Slovenskej republike v spolupráci 

s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, organizáciami, sociálnymi 

partnermi a orgánmi samosprávy, 

e) vytvára podmienky v súčinnosti so zainteresovanými zložkami štátnej správy, 

samosprávy, medzinárodnými organizáciami, najmä s Úradom vysokého 

komisára Organizácie spojených národov pre utečencov UNHCR, IOM – 

Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, Organizáciou spojených národov 

a mimovládnymi organizáciami v oblasti pracovného, sociálneho, 

zdravotného a psychologického zabezpečenia cudzincov, vrátane tých, 

ktorým Slovenská republika poskytuje niektorú z foriem medzinárodnej 

ochrany, 
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f) navrhuje a implementuje úkony smerujúce k predchádzaniu všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom 

intolerancie, 

g) v oblasti migrácie pracovníkov 

1. v spolupráci s vecnými útvarmi ministerstva vypracúva koncepciu 

pracovnej migrácie a integrácie cudzincov, 

2. zabezpečuje analýzu rezortných právnych predpisov a opatrení 

z hľadiska ich vplyvu na postavenie cudzincov na trhu práce a  proces ich 

sociálnej integrácie, predkladanie návrhov na zmeny rezortných 

predpisov a opatrení k uľahčeniu a zabezpečeniu integrácie cudzincov do 

väčšinovej spoločnosti,  

3. koordinuje v spolupráci s príslušnými vecnými útvarmi ministerstva 

prípravu opatrení ministerstva týkajúcich sa voľného pohybu 

pracovníkov, uplatňovania prechodného obdobia v oblasti voľného 

pohybu pracovníkov zo strany členských štátov Európskej únie a vo 

vzťahu k nečlenským štátom Európskej únie (k tretím krajinám),   

4. zastupuje ministerstvo v Poradnom výbore Európskej komisie pre voľný 

pohyb osôb, v Technickom výbore Európskej komisie pre voľný pohyb 

osôb, v Pracovnej skupine pre migráciu a vyhostenie a v iných, vecne 

príslušných, pracovných skupinách, pričom zabezpečuje úlohy, ktoré 

z toho vyplývajú, 

5. zastupuje ministerstvo v Riadiacom výbore pre migráciu a integráciu 

zriadenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, zastupuje 

ministerstvo v Národnom riadiacom výbore Európskej migračnej siete, 

6. podieľa sa na plnení úloh vecného gestora pri realizácii projektov 

financovaných z prostriedkov Európskeho utečeneckého fondu 

a Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 

v Slovenskej republike, 

7. podieľa sa na plnení úloh v oblasti prevencie a eliminácie násilia na 

ženách migrantkách vzhľadom na ich osobitnú situáciu, špecifické 

potreby a viacnásobnú diskrimináciu, 

8. spolupracuje na tvorbe a implementácii opatrení súvisiacich 

s predchádzaním obchodovania s ľuďmi, so špecifickým dôrazom na 

predchádzanie obchodovania so ženami a dievčatami migrantkami ako so 

zvlášť ohrozenou skupinou, 
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9. podieľa sa na vytváraní jednotnej integračnej politiky Európskej únie 

prostredníctvom národných kontaktných bodov jednotlivých členských 

štátov Európskej únie, 

10. vypracúva návrhy bilaterálnych medzinárodných zmlúv, najmä za oblasť 

vzájomného zamestnávania, koordinuje proces ich uzatvárania, vrátane 

prerokúvania a vypovedania v rozsahu pôsobnosti ministerstva, 

vyhodnocuje plnenie záväzkov, ktoré z týchto zmlúv pre ministerstvo 

vyplývajú, pritom spolupracuje s vecne príslušnými útvarmi ministerstva 

a rezortu, 

11. koordinuje uplatňovanie ustanovení nariadenia EHS č. 1612/68 o slobode 

pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva v spolupráci s vecnými 

útvarmi ministerstva,   

(8) Oddelenie protokolu komplexne zabezpečuje zahraničné pracovné cesty, 

účastníkov zahraničnej pracovnej cesty a oficiálne návštevy vedúcich 

predstaviteľov ministerstva,  a to 

a) organizačne a protokolárne zabezpečuje oficiálne zahraničné návštevy, 

prijatia, zahraničné pracovné cesty vedúcich predstaviteľov ministerstva a ich 

účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch,  

b) v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva 

vypracúva podkladové materiály pre ministra a štátneho tajomníka na 

zahraničnej pracovnej ceste, rovnako aj pri prijatí ich oficiálnych 

zahraničných návštev, 

c) pre vedúcich predstaviteľov ministerstva a pre zamestnancov ministerstva 

vybavuje a vedie evidenciu diplomatických a služobných cestovných pasov,  

d) pri zahraničnej pracovnej ceste do krajín, s ktorými má Slovenská republika 

vízovú povinnosť, zabezpečuje vydanie potrebných víz, 

e) pravidelne štvrťročne vypracováva a predkladá na poradu vedenia 

ministerstva na schválenie Plán zahraničných pracovných ciest, seminárov, 

návštev a prijatí na ministerstve,  

f) pre účastníkov zahraničnej pracovnej cesty  komplexne zabezpečuje cestovné 

doklady a potrebné náležitosti súvisiace so zahraničnou pracovnou cestou a 

zodpovedá za správnosť vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty,  

g) vybavuje poistenie liečebných nákladov účastníkov zahraničnej pracovnej 

cesty a mesačne pripravuje podklady k ich úhrade,  

h) vedie evidenciu zahraničných pracovných ciest účastníkov ministerstva,  
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i) predkladá súhrnné vyhodnotenie uskutočnených zahraničných pracovných 

ciest za uplynulý rok na poradu vedenia ministerstva, pričom vychádza 

z predložených podkladov príslušných vecných sekcií a špecializovaných 

organizačných útvarov ministerstva do 28. februára nasledujúceho 

kalendárneho roka, 

j) určuje zásady a postupy pri čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie,  

ktoré sú prostredníctvom tzv. finančnej obálky Rady Európskej únie určené 

na realizáciu zahraničnej pracovnej cesty, spracováva podklady a výkazy 

o čerpaní takýchto finančných prostriedkov, a pravidelne ich zasiela 

Ministerstvu financií Slovenskej republiky,  

k) pravidelne vypracováva návrhy na plánované zahraničné pracovné cesty 

a prijatia  vedúcich predstaviteľov ministerstva a zasiela ich na Ministerstvo 

zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré ich 

predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky na schválenie, v prípade 

neplánovaných zahraničných pracovných ciest a prijatí zasiela vypracované 

návrhy na Úrad vlády Slovenskej republiky, 

l) vypracúva scenár a zabezpečuje akt podpisu medzinárodných zmlúv, 

protokolov a memoránd na protokolárnej úrovni,  

m) v spolupráci s vecne príslušným útvarom ministerstva organizačne, technicky 

a protokolárne zabezpečuje medzinárodné konferencie a semináre na 

najvyššej úrovni,  

n) je nápomocný jednotlivým organizačným útvarom ministerstva pri 

organizovaní medzinárodných rokovaní, seminárov a  konferencií 

spadajúcich do ich vecnej pôsobnosti,  

o) vypracúva a zodpovedá za administratívnu úpravu korešpondencie ministra 

a štátneho tajomníka do zahraničia,  

p) zúčastňuje sa prijatí zahraničných delegácií u vedúcich predstaviteľov 

ministerstva a vypracúva záznam z rokovania, ak účasť zamestnanca 

oddelenia protokolu určia príslušní vedúci predstavitelia ministerstva, 

q) pred prijatím oficiálnych zahraničných návštev u vedúcich predstaviteľov 

ministerstva víta a po ich prijatí tieto návštevy odprevádza zamestnanec 

určený vedúcim oddelenia protokolu, 

r) spolupracuje s kanceláriou ministra, resp. kanceláriou štátneho tajomníka, pri 

primeranej úprave priestorov, v ktorých sa uskutočňuje oficiálna zahraničná 

návšteva, 
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s) v spolupráci s odborom správy a prevádzky zabezpečuje dopravu oficiálnej 

zahraničnej návštevy pri podujatiach ministra alebo štátneho tajomníka,  

t) potvrdzuje  účasť vedúcich predstaviteľov ministerstva na spoločenských 

podujatiach organizovaných Diplomatickým zborom v Slovenskej republike, 

obchodnými komorami, prípadne inými organizáciami a zabezpečuje všetky 

potrebné náležitosti súvisiace s ich účasťou, 

u) sleduje a priebežne dopĺňa adresár rezortných partnerov v zahraničí, čelných 

predstaviteľov medzinárodných organizácií a Diplomatického zboru v 

Slovenskej republike,  

v) zabezpečuje tlmočnícky a prekladateľský servis podľa požiadaviek 

organizačných útvarov ministerstva,  

w) podieľa sa na výbere a zabezpečení darov a upomienkových predmetov pre 

potreby ministerstva a vedie ich evidenciu, 

x) poskytuje poradenskú činnosť v otázkach protokolu pre útvary ministerstva.“ 

 

Článok 2 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť  1. apríla 2013.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Richter 

         minister 


