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 Meno a priezvisko Dátum Podpis 

Vypracoval   

Odbor právnych služieb 
Mgr. Jana Meňušová 31.03.2014 

 

Gestor 

Odbor právnych služieb 
JUDr. Michal Adamík 31.03.2014  

 

 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 01. apríl 2014 

Doba platnosti: na dobu neurčitú 

Súvisiace predpisy: 

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

Informácia o zmenách:    

 

V súvislosti s pokynom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 

5597/2014-M_OPS z 10. februára 2014, na základe ktorého sa začal proces zrušovania 

Sociálnej implementačnej agentúry jej zlúčením s Fondom sociálneho rozvoja k 31.03.2014 

a tiež proces zriadenia Implementačnej agentúry pre Operačný program zamestnanosť 

a sociálna inklúzia s účinnosťou od 01.04.2014 zmenou názvu rozpočtovej organizácie Fond 

sociálneho rozvoja, bolo nevyhnutné aktualizovať aj znenie Organizačného poriadku.  

Zároveň sa dodatkom č. 14 k Organizačnému poriadku zmenil názov špecializovaného 

organizačného útvaru v priamej riadiacej pôsobnosti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky z Odboru prípravy národných projektov na Odbor prípravy projektov 

a výziev, taktiež došlo k úprave niektorých ustanovení v článku 50.  
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Článok 1 

 

1. Slová „odbor prípravy národných projektov“ 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 prípravy projektov a výziev“ 

v príslušnom tvare. 

 

2. V článku 3 odsek 1 písmeno a) sa mení bod 2 a znie 

„2.  Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia,“ 

 

3. V článku 3 odsek 1 písmeno a) sa vypúšťa bod 6 a pôvodne označený bod 7 sa označuje 

ako bod 6. 

 

 

4. V článku 4 odsek 2 písmeno b) sa mení bod 3 a znie  

„3. generálneho riaditeľa Implementačnej agentúry pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia,“ 

 

5. V článku 4 odsek 2 písmeno b) sa vypúšťa bod 8 a pôvodne označený bod 9 sa označuje 

ako bod 8. 

 

6. V článku 4 odsek 2 písmeno f) sa mení bod 4 a znie 

„na základe výberových konaní riaditeľa Centra pre medzinárodno-právnu ochranu detí 

a mládeže, riaditeľa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným 

postihnutím, riaditeľa Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých Levoča, 

riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, riaditeľa Centra vzdelávania 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, generálneho 

riaditeľa Technickej inšpekcie, a. s., generálneho riaditeľa Implementačnej agentúry 

pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“  

 

7. V článku 15 odsek 5 sa mení písmeno a) a znie 

„a) odborne a metodicky usmerňuje Implementačnú agentúru pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia,“ 
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8. V článku 22 sa mení odsek 4 a znie 

„(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, 

Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia.“ 

 

 

9. V článku 32 sa mení odsek 2 a znie 

„(2) Za oblasť overovania na mieste Odbor overovania a nezrovnalostí na základe 

požiadaviek SORO poskytuje metodickú pomoc pri výkone kontroly na mieste 

a riešení nezrovnalostí. V prípade potreby vykonáva v spolupráci s týmito subjektmi 

overovanie na mieste na báze inštitútu prizvanej osoby. Odbor overovania 

a nezrovnalostí realizuje overovanie na mieste za účelom vybavovania podnetov 

podaných tretími osobami, pokiaľ podnet nie je možné vybaviť priamo z dostupnej 

relevantnej dokumentácie. Za oblasť nezrovnalostí odbor poskytuje SORO odborné 

konzultácie a usmernenia.“ 

 

10. Článok 50 vrátane nadpisu znie  

„Článok 50 

Odbor prípravy projektov a výziev  

 

(1) Odbor prípravy projektov a výziev je výkonný a koordinačný orgán ministerstva vo 

veciach prípravy národných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej 

únie a prípravy výziev na predkladanie žiadostí o NFP. 

(2) Odbor prípravy projektov a výziev 

a) koordinuje prípravu národných projektov a výziev na predkladanie žiadostí o NFP, 

b) vypracováva v spolupráci s ostatnými útvarmi ministerstva návrh projektového 

zámeru národného projektu a výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, 

c) zapracováva pripomienky zúčastnených strán do národného projektu a výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, 

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

národných projektov a výziev na predkladanie žiadostí o NFP, 
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e) dohliada a metodicky usmerňuje proces spracovania projektových zámerov a výziev 

na predkladanie žiadostí o NFP, 

f) spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva pri vypracovaní 

dokumentácie potrebnej k príprave projektového zámeru a výzvy na predkladanie 

žiadostí o NFP, 

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

otázok týkajúcich sa prípravy národných projektov a výziev na predkladanie žiadostí o 

NFP, 

h) predkladá sekcii kontroly vypracovaný návrh projektového zámeru na posúdenie, 

i) zapracováva pripomienky sekcie kontroly do projektového zámeru, 

j) pripravuje návrhy výziev na predkladanie žiadostí o NFP vrátane zoznamu príloh na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

k) spolupracuje so sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom pre Operačný 

program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a organizačnými útvarmi ministerstva pri 

príprave výziev na predkladanie žiadostí o NFP podľa písm. j), 

l) podieľa sa na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov ďalších 

organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s prípravou, schvaľovaním a 

implementáciou národných projektov a výziev na predkladanie žiadostí o NFP, 

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

vybraných oblastiach v rozsahu svojej pôsobnosti, 

n) poskytuje žiadateľom o NFP konzultácie v procese tvorby národných projektov, 

o) pripomienkuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, správy a informácie 

v rámci vnútorného a medzirezortného pripomienkového konania, 

p) navrhuje využitie a vyjadruje sa k využitiu finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov a štátneho rozpočtu v rozsahu svojej pôsobnosti, 

q) 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 a výziev na predkladanie žiadostí o NFP, 

r) zúčastňuje sa na zasadnutiach pracovných skupín, komisií, výborov a vypracováva 

stanoviská vo vecnej pôsobnosti odboru, 

s) uchováva dokumentáciu súvisiacu s plnením úloh odboru.“ 
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11. Ruší sa príloha č. 1 k organizačnému poriadku a vydáva sa nová príloha č. 1 

k organizačnému poriadku. 

 
 

 

Článok 2 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Richter 

         minister 


