
Spôsob zriadenia 

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. ÚSTAVA Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných 

zákonov 

čl. 122 

Ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy sa zriaďujú zákonom. 

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

znení neskorších predpisov 

§ 3 

Ministerstvá 

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády: 

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, 

d) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, 

e) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

f) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

g) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 

h) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 

i) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, 

j) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

k) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

l) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 

m) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 

n) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Právomoci a kompetencie 
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§ 15 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom 

štátnej správy pre 

a) pracovnoprávne vzťahy, štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo 

verejnom záujme a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,  

b) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,  

c) inšpekciu práce,  

d) stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce,  

e) sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,  

f) štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi,  

g) sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu 

a koordináciu štátnej rodinnej politiky. 

 

(2) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon 

štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia a vykonáva dohľad nad poskytovaním 

sociálnych služieb 

Popis organizačnej štruktúry 
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Organizácia ministerstva 

§ 4 

(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister. 

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny 

tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval 

v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní 

vlády poradný hlas. 



(3) Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V 

odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá, môže vláda určiť, že na 

ministerstve pôsobia dvaja štátny tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí 

ho štátni tajomníci zastupujú. 

 

§ 5 

 

(1) Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary. 

(2) Sekcie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti ministerstva. Sekciu riadi 

generálny riaditeľ. 

(3) Sekcia sa môže členiť na odbory; odbor riadi riaditeľ. 

(4) Na ministerstve pôsobia poradné orgány zriadené podľa osobitných predpisov. 1) Minister 

môže zriaďovať aj ďalšie poradné orgány. 

(5) Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý 

vydáva minister. 

(6) Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti 

ministerstva plní úrad ministerstva. Na čele úradu ministerstva je vedúci, ktorého vymenúva a 

odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. 


