
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

 

 

Dodatok č. 35 

z 22. marca 2020 

k Organizačnému poriadku 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

č. 30/2011 z 24. júna 2011 
 

  

    

 Meno a priezvisko Dátum Podpis 

Vypracoval   

Odbor právnych služieb 
Mgr. Jana Meňušová 22.03.2020 

 

Gestor 

Odbor právnych služieb 
Mgr. Silvia Hainová 22.03.2020  

 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 23. marca 2020   

 

Doba platnosti: na dobu neurčitú 

 

Súvisiace predpisy: 
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o zmenách:   
 

Dodatkom č. 35 sa upravujú najmä ustanovenia všeobecnej časti organizačného poriadku, a to 

článok 2, článok 4, článok 5a, článok 5b, článok 6, ako aj v osobitnej časti  

ustanovenie článku 44.  

V dôsledku opravy chyby v písaní, ktorá vznikla pri poslednej organizačnej zmene sa 

upravuje znenie písmena o) v odseku 2 článku 54.  
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Článok 1 

 

 

1. V článku 2 odsek 10 znie 

 

„(10)   Medzi organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti ministra patrí 

 

a) kancelária ministra, 

b) Inštitút sociálnej politiky, 

c) sekcia kontroly, 

d) sekcia práce, 

e) sekcia sociálnej a rodinnej politiky, 

f) sekcia sociálneho a dôchodkového poistenia, 

g) odbor vnútorného auditu, 

h) odbor krízového manažmentu, 

i) odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, 

j) Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.“.  

 

 

 

2. V článku 2 odsek 13 znie 

 

„(13) Medzi organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka 

služobného úradu patrí 

 

a) kancelária generálneho tajomníka služobného úradu, 

b) sekcia fondov Európskej únie, 

c) sekcia legislatívy, 

d) sekcia ekonomiky, 

e) odbor prípravy projektov a výziev, 

f) odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí, 

g) odbor informačno-komunikačných technológií, 

h) odbor správy a prevádzky, 

i) odbor právnych služieb, 

j) odbor verejného obstarávania, 

k) osobný úrad.“. 

 

 

 

3. V článku 2 odsek 14 písmeno c) znie 

 

„c)  sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky postavenie referátu 

začleneného do organizačného útvaru kancelárie ministra,“.  

 

 

4. V článku 2 odsek 14 písmeno d) znie 

 

„d) odbor vnútorného auditu, odbor krízového manažmentu, Národné koordinačné 

stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, odbor rodovej rovnosti 

a rovnosti príležitostí postavenie samostatného odboru, ktoré riadi vedúci 

zamestnanec s postavením riaditeľa odboru,“. 
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5. V článku 2 odsek 14 písmeno e) znie 

 

„e) kancelária generálneho tajomníka služobného úradu, odbor informačno-

komunikačných technológií, odbor správy a prevádzky, odbor právnych služieb, 

odbor verejného obstarávania, osobný úrad, odbor medzinárodných vzťahov 

a európskych záležitostí, odbor prípravy projektov a výziev postavenie 

samostatného odboru, ktoré riadi vedúci zamestnanec s postavením riaditeľa 

odboru.“.  

 

 

 

6. V článku 4 odsek 2 písmeno a) znie 

 

„a) priamo riadi 

1. štátneho tajomníka, 

2. generálneho tajomníka služobného úradu, 

3. odborníka ústavného činiteľa, 

4. generálneho riaditeľa kancelárie ministra, 

5. generálneho riaditeľa Inštitútu sociálnej politiky, 

6. generálneho riaditeľa sekcie kontroly, 

7. generálneho riaditeľa sekcie práce,  

8. generálneho riaditeľa sekcie sociálnej a rodinnej politiky, 

9. generálneho riaditeľa sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, 

10. riaditeľa odboru vnútorného auditu, 

11. riaditeľa odboru krízového manažmentu a bezpečnosti, 

12. riaditeľa odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, 

13. riaditeľa Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia 

na deťoch,“. 

 

 

 

7. V článku 5a odsek 2 znie 

 

„(2) Štátny tajomník I. koordinuje 

a) oblasť zamestnanosti a politiky trhu práce, 

b) oblasť sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia.“. 

 

 

 

8. V článku 5b odsek 2 znie 

 

„(2) Štátny tajomník II. koordinuje  

a) oblasť sociálnej a rodinnej politiky, 

b) oblasť riešenia problematiky násilia na deťoch.“.  

 

 

9. V článku 6 odsek 2 písmeno a) znie 

 

„a) riadi 

1. generálneho riaditeľa sekcie fondov Európskej únie, 
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2. generálneho riaditeľa sekcie legislatívy, 

3. generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky, 

4. riaditeľa kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu, 

5. riaditeľa odboru informačno-komunikačných technológií, 

6. riaditeľa odboru správy a prevádzky, 

7. riaditeľa odboru právnych služieb, 

8. riaditeľa odboru verejného obstarávania, 

9. riaditeľa osobného úradu, 

10. riaditeľa odboru medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí, 

11. riaditeľa odboru prípravy projektov a výziev,“ 

 

 

10. V článku 44 odsek 2 znie 

 

„(2) V rámci kancelárie ministra pôsobí 

a) odbor parlamentnej a vládnej agendy, 

b) tlačový a komunikačný odbor, 

c) spoločný sekretariát výborov, 

d) sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.“. 

 

 

 

11. V článku 54 odsek 2 písmeno o) znie 

 

„o)  je gestorom Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore,“. 

 

 

 

12. Ruší sa príloha č. 1 k organizačnému poriadku a vydáva sa nová príloha č. 1 

k organizačnému poriadku.  

 

 

 

Článok 2 
 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 23. marca 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

              Milan Krajniak 

                        minister 

 

 

 

 


