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Informácia o zmenách:    

 

Týmto dodatkom č. 15 sa do Všeobecnej časti dopĺňa oprávnenie vedúceho služobného úradu 

a v Osobitnej časti sa upravuje náplň činnosti Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti 

a s tým súvisí aj zmena niektorých činností patriacich Odboru správy a prevádzky.  
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Článok 1 

 

 

1. V článku 6 odsek 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie 

„g) vydáva písomný pokyn na vykonanie priebežnej finančnej kontroly,“ 

 

2. V článku 6 odsek 2 sa pôvodne označené písmená g) až o) označujú ako písmená h) až 

p). 

 

3. V článku 15 odsek 11 znie 

„(11) Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti koordinuje a kontroluje komplexné 

systémové činnosti v oblasti krízového manažmentu a bezpečnosti, krízového 

plánovania, ochrany osobných údajov a ochrany utajovaných skutočnosti v rezorte 

ministerstva. Koordinuje so Sociálnou poisťovňou prípravu a rozsah výdavkov na 

hospodársku mobilizáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva určenej pre Sociálnu 

poisťovňu.“  

 

4. Článok 55 vrátane nadpisu znie  

 

„Článok 55 

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti 

 

(1) Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti je riadiaci, výkonný a kontrolný orgán 

ministerstva vo veciach prípravy rezortu na krízové situácie, na plnenie opatrení 

hospodárskej mobilizácie a bezpečnosti. V krízovej situácii odbor plní úlohy sekretariátu 

krízového štábu. 

(2) Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti je zároveň osobitným pracoviskom, na ktoré 

sa vzťahujú opatrenia vyplývajúce zo zákona o ochrane utajovaných skutočností.  

(3) Odbor krízového manažmentu 

a) rozpracováva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich pre Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo zákonov a zabezpečuje plnenie úloh 

vyplývajúcich pre ministra z uznesení Národnej rady, vlády, Bezpečnostnej rady 

Slovenskej republiky, 
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b) zodpovedá za prípravu Slovenskej republiky na obdobie vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v rozsahu pôsobnosti ministerstva, 

c) zabezpečuje spoluprácu s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej 

správy na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti obrany a bezpečnosti štátu, 

d) koordinuje a zabezpečuje vypracovávanie návrhov opatrení na zachovanie bezpečnosti 

Slovenskej republiky, na predchádzanie krízovým situáciám a návrhy na riešenie 

krízových situácií pre ministra, 

e) vypracúva rezortné predpisy a metodické pokyny na zabezpečenie hospodárskej 

mobilizácie na podmienky ministerstva a priamo riadených organizácií, 

f) vypracúva plánovaciu dokumentáciu hospodárskej mobilizácie (krízový plán) 

ministerstva a metodicky riadi a kontroluje vypracovanie krízových plánov u 

subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva, 

g) vytvára podmienky na zabezpečenie informačného systému v krízových situáciách 

v stave bezpečnosti, vedie prehľad bezpečnostných rizík a podkladov pre vykonávanie 

analýz o možných zdrojoch rizík a ohrození a podieľa sa na tvorbe preventívnych 

opatrení na ich eliminovanie alebo odstránenie a na tvorbe opatrení na riešenie 

krízových situácií, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, 

h) organizačne a materiálne zabezpečuje objektovú organizáciu civilnej ochrany,  

pripravuje školenia, inštruktáže, nácviky a cvičenia jej členov, 

i) metodicky riadi a zabezpečuje financovanie výdavkov hospodárskej mobilizácie 

rezortu, koordinuje štruktúru a rozsah výdavkov na hospodársku mobilizáciu z 

prostriedkov štátneho rozpočtu Sociálnej poisťovne, 

j) zabezpečuje a vykonáva prípravu, metodickú pomoc, kontrolnú a previerkovú činnosť 

krízového manažmentu v oblasti obranného a civilného krízového plánovania, 

hospodárskej mobilizácie, ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných 

údajov ministerstva a priamo riadených organizácií, 

k) v oblasti ochrany utajovaných skutočností zabezpečuje výkon ochrany utajovaných 

skutočností na ministerstve v oblasti administratívnej bezpečnosti, personálnej 

bezpečnosti, fyzickej a objektovej bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov 

a priemyselnej bezpečnosti  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

o ochrane utajovaných skutočností v Slovenskej republike (zákon NR Slovenskej 

republiky č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a vykonávacie 

predpisy), ako aj v súlade s právom EÚ, NATO, dokumentmi Rady Európy, 

medzinárodnými zmluvami a dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

l) podieľa sa na zabezpečovaní úloh a koordinuje činnosti súvisiace s  vykonávaním 

medzinárodných zmlúv, medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce (vrátane 
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úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej 

členstva v medzinárodných organizáciách) v oblasti ochrany, obrany a bezpečnosti, 

m) zabezpečuje ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu, 

n) vypracováva materiály a odborné stanoviská pre ministra za oblasť krízového riadenia, 

hospodárskej mobilizácie, obrany a bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností  

a ochrany osobných údajov na rokovanie vlády, 

o) metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje fyzickú a objektovú bezpečnosť ministerstva 

a u právnických osôb v pôsobnosti ministerstva, 

p) v spolupráci s jednotlivými sekciami ministerstva, Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny,  NIP, so Sociálnou poisťovňou a orgánmi územnej samosprávy realizuje 

sociálne zabezpečenie v krízových situáciách v stave bezpečnosti, 

q) so  Sociálnou poisťovňou a ďalšími verejnoprávnymi inštitúciami spolupracuje v 

oblasti tvorby, prevádzky a rozvoja  jednotného informačného systému hospodárskej 

mobilizácie, 

r) v prípade mimoriadnych udalostí a krízových situácií v krízovej oblasti zriaďuje na 

pokyn ministra centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia, ktoré bude poskytovať 

občanom poradenstvo, ochranu, materiálne a finančné plnenie, služby a azyl počas 

krízovej situácie, 

s) v prípade potreby a na základe analýzy vzniknutej krízovej situácie rozširuje centrum 

sústredeného sociálneho zabezpečenia o pracovníkov odboru krízového manažmentu 

a bezpečnosti a ďalších zamestnancov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, 

t) zabezpečuje, metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje oblasť bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a požiarnej ochrany ministerstva a metodicky riadi, usmerňuje 

a kontroluje oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 

u právnických osôb v pôsobnosti ministerstva.  

 

 

 

5. V článku 59 odsek 6 sa vypúšťa písmeno c) a písmená d) až s) sa označujú ako písmená 

c) až r).  

 

6. V článku 59 odsek 6 sa mení písmeno e) a znie 

„e) zabezpečuje prevádzku budov ministerstva, údržbu a opravy, telekomunikačné 

služby, parkovaciu službu, prevádzku odovzdávajúcej stanice tepla, pobočkovej 
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telefónnej ústredne, trafostanice, prevádzku výťahov a vzduchotechniky, údržbu 

a opravy slaboprúdových rozvodov, ústredného kúrenia a vody, zodpovedá za plochy 

priľahlé k budovám ministerstva a parkovisko,“ 

 

 

 

Článok 2 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júna 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Richter 

         minister 


