
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                               

 
                      Číslo spisu: 1225/2012-1000-4220

R O Z H O D N U T I E  č. 30/2012
ministra hospodárstva Slovenskej republiky

z    1. augusta 2012,

ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Podľa čl. 34 Organizačného poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
(ďalej  len  „organizačný  poriadok“),  v  nadväznosti  na  rozhodnutie  č.  16/2012  ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky o organizačnej zmene a rozhodnutie č. 21/2012 ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky o organizačnej zmene 

I.
v y d á v a m

Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku, ktorým

II.
s c h v a ľ u j e m

zmeny a doplnenia organizačného poriadku v tomto rozsahu:

1. V Obsahu Tretia časť sa vypúšťa článok 23.

2. V Obsahu nadpis  Štvrtej  časti  znie:  „Hlavné činnosti  organizačných  útvarov v riadení 
štátneho tajomníka I“.

3. V Obsahu Štvrtá časť čl. 25 a 26 znejú: 
„Čl. 25 Odbor správy majetku štátu 
 Čl. 26 Odbor právnych služieb a akcionárskych práv“.

4. V Obsahu sa za článok 27 vkladá  nová časť  s nadpisom „Piata  časť  Hlavné  činnosti 
organizačných útvarov v riadení štátneho tajomníka II“ a články 27a a 27b, ktoré znejú:
„Čl. 27a Sekcia energetiky  
Čl. 27b Odbor legislatívy“.

5. V Obsahu doteraz označovaná Piata časť sa označuje ako Šiesta časť a články 32 a 33  sa 
z nej vypúšťajú. 



6. V Obsahu doteraz označovaná Šiesta časť sa označuje ako Siedma časť.

7. V Čl.  2  ods.  5  sa  vypúšťajú  slová  „a  špecializovaný  organizačný  útvar  Inštitút 
hospodárskych analýz začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti ministra“.

8.   V Čl. 2 ods. 6 písmeno b) znie: 
      „b) organizačné útvary v priamom riadení štátneho tajomníka I,“.
     
9. V Čl. 2 ods. 6 sa za písmenom b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:   

„c) organizačné útvary v priamom riadení štátneho tajomníka II,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

 
10. V Čl. 2 ods. 7 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

11. V Čl. 2 odsek 8 znie:
„(8) Organizačné útvary v priamom riadení štátneho tajomníka I sú

a) odbor správy majetku štátu,
b) odbor právnych služieb a akcionárskych práv,       
c) sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa.“.

12. V Čl. 2 sa za odsekom 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Organizačné útvary v priamom riadení štátneho tajomníka II sú

a) sekcia energetiky, 
b) odbor legislatívy.“.

      Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

13. V Čl. 2 ods. 10 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkou.

14. V Čl. 2 ods. 10 sa vypúšťajú písmená e) a f). 

15. V Čl. 5 ods. 2 písmeno a) znie:  
„a) priamo riadi 

 1. štátneho tajomníka I,
2. štátneho tajomníka II,
3. vedúceho služobného úradu,
4. riaditeľa kancelárie ministra, 
5. riaditeľa odboru bezpečnosti a krízového riadenia, 
6. riaditeľa odboru kontroly a vládneho auditu,
7. vedúceho samostatného oddelenia vnútorného auditu,
8. riaditeľa odboru výkonu obchodných opatrení,
9. vedúceho  samostatného  oddelenia  dohľadu  nad  obchodovaním  s  vojenským 

materiálom,
10. generálneho riaditeľa sekcie stratégie,
11. generálneho riaditeľa sekcie podporných programov,“.

16. V Čl.  5  ods.  2  písm.  c)  bod 7 sa  slová  „štátny  tajomník“  nahrádzajú  slovami „štátny 
tajomník I a štátny tajomník II“.  
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17. V Čl. 5 ods. 2 písm. d) bod 1 sa slová „štátneho tajomníka“ nahrádzajú slovami „štátnych 
tajomníkov“.  

18. V Čl. 5 ods. 2 písm. i) bod 1 sa slová „štátneho tajomníka“ nahrádzajú slovami „štátneho 
tajomníka I a štátneho tajomníka II“.  

19. V Čl. 6 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. 
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

20. Čl. 6 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú: 
„(4)  Na ministerstve  pôsobia  dvaja  štátni  tajomníci.  V  čase  neprítomnosti  ministra, 

v  súlade s prvou vetou odseku 1, ho zastupuje štátny tajomník I. V  prípade neprítomnosti 
aj štátneho tajomníka I zastupuje ministra štátny tajomník II.  

(5) Do pôsobnosti štátneho tajomníka I patrí najmä
a)  rozhodovať o veciach v rozsahu určenom ministrom,   
b) zastupovať   ministerstvo  vo   výboroch   Národnej   rady  Slovenskej republiky (ďalej 

len „národná rada“),  poradných orgánoch vlády a v medzinárodných komisiách,
c)  plniť ďalšie úlohy podľa rozhodnutia ministra,
d) rozhodovať, zodpovedať  a   kontrolovať  úlohy  zverených  organizačných  útvarov 

v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.

(6) Štátny tajomník I priamo riadi
a) riaditeľa odboru správy majetku štátu,
b) riaditeľa odboru právnych služieb a akcionárskych práv,
c) generálneho riaditeľa sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa.

(7) Do pôsobnosti štátneho tajomníka II patrí najmä
a)  rozhodovať o veciach v rozsahu určenom ministrom,   
b)  zastupovať ministerstvo  vo  výboroch  národnej   rady,   poradných orgánoch vlády 

a v medzinárodných komisiách,
c)  plniť ďalšie úlohy podľa rozhodnutia ministra,
d) rozhodovať, zodpovedať  a   kontrolovať  úlohy  zverených  organizačných  útvarov 

v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.

(8) Štátny tajomník II priamo riadi
a) riaditeľa odboru legislatívy,
b) generálneho riaditeľa sekcie energetiky.

21. V Čl. 7 ods. 2 sa slová „štátneho tajomníka“ nahrádzajú slovami „štátneho tajomníka I 
a štátneho tajomníka II“.  

22. V Čl. 7 ods. 8 písm. a) sa vypúšťajú body 5 a 6. 

23. V Čl. 7 ods. 8 písm. c) sa vypúšťajú body 18 až 25.
Doterajší bod 26 sa označuje ako bod 18.

24. V Čl. 7 ods. 8 písm. d) znie:
„d) riadi tvorbu a aktualizáciu registratúrneho poriadku ministerstva, služobného poriadku 
ministerstva  a  spolupracuje  pri  tvorbe  a  aktualizácii  organizačného  poriadku 
ministerstva,“.
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25. V Čl. 7 ods. 8 písm. g)  bod 3 sa slová „štátneho tajomníka“ nahrádzajú slovami „štátnych 
tajomníkov“.  

26. V Čl. 9 ods. 4 sa slová „štátneho tajomníka“ nahrádzajú slovami „štátneho tajomníka I, 
 štátneho tajomníka II“.  

27. V Čl. 9 ods. 5 písm. e) bod 6 sa slová „štátneho tajomníka“ nahrádzajú slovami „štátneho 
tajomníka I, štátneho tajomníka II“.  

28. V Čl. 13 ods. 5 sa slová „Štátny tajomník“ nahrádzajú slovami „Štátny tajomník I,  štátny 
tajomník II“.  

29. V Čl.  16 ods.  3  písm.  a)  sa  slová  „štátneho  tajomníka“  nahrádzajú  slovami  „štátneho 
tajomníka I, štátneho tajomníka II“.  

30. V Čl.  16 ods.  4  písm.  d)  sa  slová „štátneho tajomníka“  nahrádzajú  slovami  „štátneho 
tajomníka I, štátneho tajomníka II“.  

31. V Čl. 16 ods. 4 písm. l) sa slová „a štátneho tajomníka“ nahrádzajú slovami „štátneho 
tajomníka I a štátneho tajomníka II“.  

32. V Čl.  16 ods.  4 písm.  m) sa slová „štátneho tajomníka“ nahrádzajú  slovami „štátneho 
tajomníka I a štátneho tajomníka II“.  

33. V Čl.  16 ods.  4  písm.  n)  sa  slová „štátneho tajomníka“  nahrádzajú  slovami  „štátneho 
tajomníka I, štátneho tajomníka II“.  

34. V Čl. 22 ods. 2 sa na konci úvodnej vety bodka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová: 
„ako  aj  v  oblasti  lepšej  regulácie,  predovšetkým  v  oblasti  posudzovania  zákonov 
a strategických  návrhov  z  hľadiska  ich  účinku  na  podnikateľské  prostredie  a  rast 
zamestnanosti.“.

35. V Čl. 22 ods. 5 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

36. V Čl. 22 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:   
„d) odbor hospodárskych analýz.“

37. Čl. 22 sa dopĺňa odsekmi 14 a15, ktoré znejú: 
„(14)  Odbor  hospodárskych  analýz plní  úlohy  v  oblasti  lepšej  regulácie, 

predovšetkým v oblasti  posudzovania  zákonov a  strategických  návrhov  z  hľadiska  ich 
účinku na podnikateľské prostredie a rast zamestnanosti a vyhodnocuje vplyv prijímaných 
zákonov a regulácií, vykonáva inventúru existujúcich právnych predpisov s  cieľom znížiť 
administratívne  a  regulačné  zaťaženie  podnikania,  plní  úlohy  v   oblasti  analyzovania 
podnikateľského  prostredia,  MSP  a   ďalších  odvetví  v  kompetencii  ministerstva, 
vypracúva analytické podklady pre potreby ministerstva.

(15) Odbor hospodárskych analýz plní najmä tieto úlohy:
a)  posudzuje  a  poskytuje  konzultácie  pri  vypracovaní  doložky  vybraných  vplyvov 

na  podnikateľské  prostredie  ku všetkým  zákonom  a  materiálom  predkladaným 
na rokovanie vlády a k poslaneckým návrhom,

b) riadi  proces  predbežného  pripomienkového  konania  a  vypracúva  substanoviská 
pre útvary ministerstva v rámci medzirezortného pripomienkového konania,
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c) hodnotí vplyvy prijímaných legislatívnych a  nelegislatívnych materiálov na základe 
Jednotnej  metodiky  na  hodnotenie  vybraných  vplyvov  (ktorej  gestorom  je 
ministerstvo) v rámci predbežného a medzirezortného pripomienkového konania, 

d) zasiela  právne  anotácie  podnikateľským  subjektom  o  pripravovanej  legislatíve 
(v  štádiu  predbežného  a  medzirezortného  pripomienkového  konania)  za  účelom 
zlepšenia ich informovanosti a komunikácie s podnikateľskými subjektmi,

e) vykonáva  inventúru  existujúcich  právnych  predpisov  s  kvantifikáciou 
administratívnych  nákladov  a  administratívneho  zaťaženia  a  návrhov  na  zmeny 
zákonov s cieľom znížiť administratívnu záťaž,

f) zastrešuje  funkciu  gestora  pre  projekt  „Návrh  politiky  vlády  SR  na  zlepšenie 
podnikateľského prostredia“, ktorý nadväzuje na záväzok Slovenskej republiky voči 
EÚ  znížiť  AZ  o 25  %  do  konca  roku  2012  (monitorovanie  plnenia  opatrení 
pre zlepšenie podnikateľského prostredia, formulácia nových opatrení),

g) vypracúva cost-benefit analýzy pripravovaných i existujúcich právnych predpisov,
h) vykonáva  administráciu  prístupov  zamestnancov  ministerstva  do  systému  Global 

Slovakia,
i) vytvára  a  preberá  databázy  pre  potreby  rezortu  hospodárstva  z  externých  zdrojov 

(Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky,  NBS,  Datacentra,  Ústredia  práce 
sociálnych vecí a rodiny),

j) vypracúva  analytické  podklady  pre  potreby  ministerstva,  napríklad  hodnotenie 
efektívnosti  a prínosov nových investorov podporených zákonom č.  561/2007 Z. z. 
o investičnej  pomoci  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v   znení  zákona 
č.  56/2009  Z.  z.  na  hospodársky  rast,  vplyv  a  prínosy  z  operačných  programov, 
a z programov na podporu MSP,

k) hodnotí  podnikateľské  zámery  občanov  tretích  krajín  v  súvislosti  so  žiadosťou 
o získanie  prechodného  pobytu  na  území  Slovenskej  republiky  (v nadväznosti 
na  zákon  č.  404/2011  Z.  z.  o  pobyte  cudzincov  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov,  ktorý  v  §  33  stanovuje  povinnosť  ministerstvu  poskytnúť  stanovisko 
policajnému  útvaru  pri  posudzovaní  podnikateľského  zámeru,  či  podnikateľská 
činnosť  štátneho  príslušníka  tretej  krajiny  je  prínosom  pre  hospodárske  záujmy 
Slovenskej republiky,

l) pripravuje analytické podklady pre potreby EK a OECD v kompetencii rezortu,
m) spolupracuje  s  orgánmi  EÚ  a  OECD  za  oblasti,  ktoré  má  v  kompetencii  (DG 

Enterprise, Rada EÚ pre konkurencieschopnosť a rast a jej pracovné skupiny, Výbor 
pre hospodársku politiku a jeho pracovné skupiny),

n) zastupuje  ministerstvo  v  domácich  a  zahraničných  komisiách  so  zameraním 
na celkovú hospodársku a podnikateľskú politiku,

o) zúčastňuje  sa  na  stretnutiach  medzinárodných  a  medzivládnych  organizácií 
za oblasť lepšej regulácie.“.

38. Čl. 23 sa vypúšťa.

39. Nadpis nad Čl. 25 znie:    
„Štvrtá časť Hlavné činnosti organizačných útvarov v riadení štátneho tajomníka I“.

40. Čl. 25 a 26 vrátane nadpisov znejú:

„Čl. 25
Odbor správy majetku štátu

(1)  Odbor správy majetku štátu je   organizačne    začlenený do  priamej   riadiacej 
pôsobnosti štátneho tajomníka I.
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(2) Odbor  správy  majetku  štátu plní  úlohy  súvisiace  so  zakladateľskými  a 
zriaďovateľskými  funkciami  ministerstva  k  štátnym  podnikom  a štátnym  organizáciám, 
zabezpečuje plnenie úloh týkajúcich sa 
a) správy majetku štátu, nadobudnutého podľa § 47c zákona o privatizácii,
b) privatizácie,  transformácie  štátnych  príspevkových  organizácií  a  rozpočtových 

organizácií na neziskové organizácie a likvidácie štátnych podnikov,
c) vyporadúvania reštitučných nárokov,
d) zastupovania ministerstva v súdnych sporoch týkajúcich sa privatizácie, transformácie a 

reštitúcií, 
e) povoľovania  výnimiek  na  nakladanie  s  majetkom  štátu  v správe  štátnych  podnikov 

a štátnych podnikov v likvidácii.

(3) Odbor správy majetku štátu plní najmä tieto úlohy:
a)  v oblasti správy majetku štátu

1. zabezpečuje  podklady  pre  dohľadanie  majetku  štátu,  ktorý  má  byť  v správe 
ministerstva, podľa § 47c zákona o privatizácii,

2. zabezpečuje podklady pre vydanie osvedčenia o správe majetku štátu,
3. zabezpečuje  podklady  na  realizáciu  úhrad  nákladov  spojených  so  správou 

a s prevodom majetku štátu  v správe ministerstva podľa § 47c zákona o privatizácii 
pre odbor financovania  ministerstva,

4. zabezpečuje  podklady  pre  vedenie  evidencie  majetku  v správe  ministerstva 
nadobudnutého  podľa  §  47c  zákona  o  privatizácii  pre  odbor  financovania 
ministerstva,

5. navrhuje spôsob transformácie majetku štátu, ktorý je  v správe ministerstva podľa 
§ 47c zákona o privatizácii, na iné fyzické osoby a právnické osoby,

6. realizuje prevody majetku štátu na iné fyzické a právnické osoby podľa § 47c zákona 
o privatizácii,

b)  v oblasti privatizácie a transformácie
1. eviduje  podnety  na  privatizáciu  štátnych  podnikov,  resp.  ich  častí  a  organizácií 

a zabezpečuje ich využitie v procese privatizácie, posudzuje privatizačné projekty,
2. na  základe  prijatých  koncepcií  privatizácie  podnikov  resp.  ich  častí  zabezpečuje 

realizáciu týchto koncepcií v rámci posudzovania privatizačných projektov,
3. vypracúva návrhy na rozhodnutia vlády o privatizácii, návrhy na zmenu a zrušenie 

pôvodných rozhodnutí o privatizácii vydaných vládou, ministerstvom a FNM SR a 
návrhy  na  povoľovanie  výnimiek  pre  štátne  podniky  podľa  §  45  zákona 
o privatizácii,

4. zabezpečuje  kontakt  s  FNM  SR  v  súvislosti  s  rozhodnutiami  a  privatizačnými 
projektmi, zmenami a zrušeniami rozhodnutí v súlade so zákonom o privatizácii,

5. spolupracuje  s príslušnými rezortmi a predkladateľmi privatizačných projektov,
6. metodicky usmerňuje a zabezpečuje proces transformácie niektorých príspevkových 

organizácií a rozpočtových organizácií na neziskové organizácie,
7. eviduje podané transformačné projekty a transformačné návrhy, posudzuje ich, 
8. vypracúva návrhy na rozhodnutie vlády o transformácii príspevkových organizácií 

a rozpočtových organizácií na neziskové organizácie,
9. spracúva  žiadosti  štátnych  podnikov  na  udelenie  súhlasu  podľa  §  45a  zákona 

o privatizácii  a zabezpečuje vydávanie súhlasov,
c) v oblasti reštitúcií

1. vybavuje agendu reštitúcií  (podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov 
niektorých  majetkových  krívd  v znení  neskorších  predpisov,  podľa  zákona 
č. 87/1991 Zb. o  mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, podľa 
zákona  č.  42/1992  Zb.  o  úprave  niektorých  vzťahov  a vyporiadaní  majetkových 
nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 282/1993 Z. z. 
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o zmiernení  niektorých  majetkových  krívd  spôsobených  cirkvám  a náboženským 
spoločnostiam v znení neskorších predpisov),

2. eviduje uplatnené reštitučné nároky podľa príslušných zákonov,
3. posudzuje jednotlivé nároky z hľadiska ich vydokladovania a oprávnenosti, 
4. vypracúva  odborné  stanoviská  k ohodnoteniu  nehnuteľností  reštituovaných  podľa 

príslušných právnych predpisov a pri rozporoch alebo dožiadaniach,
5. vypracúva  návrhy  na  priznanie  reštitučných  nárokov  na  poskytnutie  peňažných 

náhrad a na priznanie  nároku družstvám na finančné vyrovnanie so štátom, 
d) v oblasti likvidácie štátnych podnikov

1. metodicky usmerňuje výkon činnosti likvidátora, 
2. vedie evidenciu štátnych podnikov v likvidácii, ku ktorým má zakladateľskú funkciu 

ministerstvo,  menný  zoznam  likvidátorov  štátnych  podnikov,  zoznam  štátnych 
podnikov vymazaných z obchodného registra, 

3. vedie  evidenciu  udelených  súhlasov  na  speňaženie  majetku  štátnych  podnikov 
v likvidácii iným spôsobom ako verejnou dražbou,

4. spracúva žiadosti likvidátorov na povoľovanie výnimiek na nakladanie s majetkom 
štátu v správe štátnych podnikov v likvidácii a zabezpečuje vydávanie súhlasov,

5. vyhodnocuje priebeh a proces likvidácie štátnych podnikov v rezorte hospodárstva, 
e) v oblasti zakladateľských a zriaďovateľských funkcií 

1. zabezpečuje  výkon  zakladateľských  funkcií  v štátnych  podnikoch  a  výkon 
zriaďovateľských funkcií v organizáciách v pôsobnosti ministerstva,

2. zabezpečuje zmenu zápisov právnych skutočností organizácií v rezorte hospodárstva 
v obchodnom registri,

3. eviduje  a  aktualizuje  predmet  činnosti  a  iných  právnych  skutočností  organizácií 
v  pôsobnosti  ministerstva  z  titulu  výkonu  zakladateľských  a  zriaďovateľských 
funkcií,

f) zastupuje  ministerstvo  v  súdnych  sporoch,  týkajúcich  sa  privatizácie,  reštitúcií 
a transformácie majetku štátu. 

 
Čl. 26

Odbor právnych služieb a akcionárskych práv

      (1) Odbor právnych služieb a akcionárskych práv je organizačne začlenený do priamej 
riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka I.

(2) Odbor právnych služieb a akcionárskych práv plní úlohy v oblasti zabezpečovania 
a poskytovania právnych služieb, organizácie a výkonu akcionárskych práv.

(3) Odbor právnych služieb a akcionárskych práv plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva  právne  služby  v  spolupráci  s  vecne  príslušnými  organizačnými  útvarmi 

ministerstva,
b) zastupuje  ministerstvo  v  občianskoprávnych,  obchodnoprávnych,  pracovnoprávnych, 

trestnoprávnych a správnych veciach okrem reštitučných nárokov pred súdmi, ostatnými 
orgánmi  štátnej  správy,  orgánmi  verejnej  správy,  právnickými  osobami  a  fyzickými 
osobami dotknutého právneho  vzťahu,

c)   rozhoduje o
     1. podaní   opravných   prostriedkov  proti   rozhodnutiam  súdov,   iných  orgánov   štátnej 
         správy a verejnej správy a správnym aktom, ktoré sa vzťahujú na ministerstvo,
     2. možnom vzdaní sa opravných  prostriedkov  voči  rozhodnutiam  súdov,  iných  orgánov 
         štátnej správy a verejnej správy, 
d) vypracúva  žaloby,  vyjadrenia  k žalobám  a  iné  právne  podania  a návrhy  na  základe 

úplných  vecných  podkladov  od  príslušných  organizačných  útvarov  ministerstva, 
posudzuje a odsúhlasuje právne úkony ministerstva ako ústredného orgánu,
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e) posudzuje a prerokováva návrhy zmlúv, dohôd a dodatkov s výnimkou služobných zmlúv, 
pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sa 
uzatvárajú v rámci  pôsobnosti ministerstva,

f) koordinuje činnosť rozkladových komisií nasledovným spôsobom:
  1. prostredníctvom  tajomníkov Stálej  osobitnej  komisie  pre  konanie  o rozklade, 

Rozkladovej  komisie  a  Osobitnej  rozkladovej  komisie  zabezpečuje  vypracúvanie 
zápisníc zo zasadnutí rozkladových komisií,

  2. zabezpečuje,  na  základe  požiadania  predsedov  rozkladových  komisií,  distribúciu 
písomností týkajúcich sa rozkladov všetkým členom rozkladových komisií,

  3. zabezpečuje  vedenie  osobitnej  evidencie  podaných  rozkladov  jednotlivých 
rozkladových komisií,

  4. zabezpečuje priestory podľa potrieb a požiadaviek predsedov rozkladových komisií na 
        jednotlivé zasadnutia rozkladových komisií,

g) poskytuje vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva konzultácie v otázkach 
aplikácie práva,

h)   v súčinnosti s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva plní úlohy vyplývajúce pre 
ministerstvo zo zákona  č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
verejnej  moci  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, najmä zabezpečuje  predbežné 
prerokovanie  nároku  na  náhradu  škody,  zastupovanie  pred  súdom  v  prípade,  ak  sa 
poškodený domáha uspokojenia nároku na súde a konanie vo veciach regresnej náhrady,

i)   zabezpečuje súdne vymáhanie a exekučné vymáhanie pohľadávok ministerstva,
j) centrálne  eviduje  v origináli  zmluvy,  dohody  a  dodatky  uzatvorené  v pôsobnosti 

ministerstva,  ktoré  zakladajú  finančné  plnenie  medzi  ministerstvom na jednej  strane  a 
druhou zmluvnou stranou,  s  výnimkou služobných zmlúv,  pracovných zmlúv a dohôd 
o  prácach  vykonávaných  mimo pracovného  pomeru,  medzinárodných,  medzivládnych 
zmlúv  a  dohôd vrátane  protokolov  a  dohôd medzi  ústrednými  orgánmi  štátnej  správy 
a samosprávy;  zabezpečuje  zverejnenie  evidovaných  zmlúv,  dohôd  a  dodatkov 
v elektronickej podobe v systéme Centrálneho registra zmlúv,

k) zabezpečuje,  v spolupráci  s vecne  príslušnými  organizačnými  útvarmi  ministerstva, 
úpravu činností, pôsobnosti a organizačných vzťahov ministerstva, a to aj na ich návrh,

l) koordinuje  a zabezpečuje  prípravu  a vypracovanie  štatútu  ministerstva,  organizačného 
poriadku ministerstva a podpisového poriadku ministerstva vrátane ich zmien a dodatkov 
a spolupracuje  pri  ich  tvorbe  so  všetkými  organizačnými  útvarmi  ministerstva, 
zabezpečuje ich vydávanie, aktualizáciu a evidenciu,

m)  vypracúva  interný  právny  predpis,  ktorým  sa vydávajú  pravidlá  pri  tvorbe  interných 
riadiacich aktov, 

n) metodicky usmerňuje organizačné útvary ministerstva pri vypracúvaní návrhov interných 
riadiacich aktov ministerstva, vydáva evidenčné čísla a zabezpečuje ich evidenciu,

o)  vydáva  a eviduje  pečiatky  ministerstva  v súlade  s osobitnou  smernicou  ministerstva 
na zabezpečenie manipulácie s pečiatkami ministerstva,

p) metodicky usmerňuje organizačné útvary ministerstva pri vypracúvaní návrhov štatútov 
a rokovacích poriadkov poradných orgánov zriadených v ich pôsobnosti,

q) zabezpečuje a koordinuje výkon práv a povinností 
  1. akcionára v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu,
  2. akcionára   v   akciových   spoločnostiach s  majetkovou účasťou  FNM SR na základe 

uzatvorených zmlúv o  prevode  výkonu práv a povinností  akcionára medzi FNM SR 
a ministerstvom,

  3. spoločníka v spoločnostiach s ručením obmedzeným,
r)   pripravuje splnomocnenia zamestnancom ministerstva  zastupovať ministerstvo   v  plnom 
      rozsahu práv  a  povinností   na   valných  zhromaždeniach   obchodných   spoločností,   v  
      ktorých ministerstvo vykonáva akcionárske práva  alebo je spoločníkom, alebo pripravuje 
      žiadosti o splnomocnenie zastupovať akcionára  (FNM SR) na valných zhromaždeniach,
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s) vypracúva analýzy činnosti  v akciových spoločnostiach  a v spoločnostiach  s ručením 
obmedzeným,

t) zabezpečuje 
  1. pravidelné  informácie o rokovaniach  orgánov obchodných spoločností  v pôsobnosti 

ministerstva,
  2. výkon  zakladateľských  funkcií  v  obchodných  spoločnostiach  v  pôsobnosti 

ministerstva,
  3. podpísanie a dodržiavanie príkazných zmlúv so zástupcami štátu   v predstavenstvách 

a v dozorných  radách  v  spoločnostiach  s  majetkovou  účasťou štátu, alebo FNM 
SR,

u) pripravuje a vypracúva rozhodnutia jediného akcionára a rozhodnutia jediného spoločníka,
v) spolupracuje s  

  1. externými  finančnými a   právnymi   poradcami   pri   presadzovaní záujmov štátu,
  2. ústrednými orgánmi štátnej správy, centrálnym depozitárom cenných papierov,
  3. príslušnými  organizačnými  útvarmi  ministerstva  pri  výkone  akcionárskych  práv 

v obchodných spoločnostiach.“.

41. V Čl. 27 ods. 1 sa slová „štátneho tajomníka“ nahrádzajú slovami „štátneho tajomníka I“. 

42. Za Čl. 27 sa vkladá nová časť, ktorej nadpis znie:
„Piata časť Hlavné činnosti organizačných útvarov v riadení štátneho tajomníka II“.

      Doterajšia Piata časť a Šiesta časť sa označujú ako Šiesta časť a Siedma časť.

43.  Za nadpis Piatej časti sa vkladajú Čl. 27a a 27b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Čl. 27a
Sekcia energetiky 

(1) Sekcia energetiky je organizačne začlenená do priamej riadiacej pôsobnosti štátneho 
tajomníka II.

(2) Sekcia   energetiky   plní   úlohy   v   oblasti    energetiky    vrátane   hospodárenia 
s  jadrovým  palivom  a  uskladňovania  rádioaktívnych  odpadov,  energetickej  efektívnosti, 
teplárenstva a plynárenstva, ťažby a úpravy tuhých palív, ťažby ropy a zemného plynu, ťažby 
rudných a nerudných surovín a vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich ťažby, 
ochrany  a  využívania  nerastných  surovín  vrátane  hlavného  dozoru  nad  ochranou  a 
využívaním ložísk nerastov, hlavného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 
a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti,  činnosti  vykonávanej banským spôsobom a 
pri používaní výbušnín.

(3)  Sekcia energetiky metodicky usmerňuje činnosť
a) Hlavného banského úradu,
b) Štátnej energetickej inšpekcie,
c) Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v oblasti energetiky,
d) Národného  jadrového  fondu  na  vyraďovanie  jadrových  zariadení  a  na nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
e) Rudných baní, štátny podnik, Banská Bystrica v oblasti útlmu rudného baníctva. 

(4)  Sekcia energetiky sa člení na
a) odbor energetickej a surovinovej politiky,
b) odbor medzinárodných vzťahov v energetike,
c) odbor palív a energetiky,
d) samostatné oddelenie regulačných analýz.
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(5)  Sekcia energetiky plní najmä tieto úlohy: 
a) zabezpečuje

  1. výkon štátnej správy v oblasti energetiky  vrátane  hospodárenia  s  jadrovým  palivom 
a  uskladňovania  rádioaktívneho  odpadu,  energetickej  efektívnosti,  teplárenstva, 
plynárenstva,  ťažby  a  úpravy  tuhých  palív,  ťažby  ropy,  ťažby  a   uskladňovania 
zemného  plynu,  ťažby  a  úpravy  rudných  a  nerudných nerastných surovín, ťažby 
rádioaktívnych surovín,

  2. ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou ložísk 
nerastov a ich využívaním, hlavného dozoru nad bezpečnosťou  a  ochranou  zdravia 
pri  práci a bezpečnosťou  prevádzky  v   banskej  činnosti  a   činnosti  vykonávanej 
banským  spôsobom a pri používaní výbušnín,

  3. úlohy  vyplývajúce  z  členstva   Slovenskej  republiky  v  EÚ  za  oblasť  energetiky 
a medzinárodných  organizáciách za oblasť energetiky, 

  4. tvorbu  prierezových  návrhov  zákonov  a   legislatívnych  opatrení    po   vecnej 
stránke v rámci implementácie právnych predpisov EÚ do národnej legislatívy, ktoré 
sú v súlade s rámcovými pozíciami Slovenskej republiky,

b) vypracúva
  1. energetickú politiku,
  2. surovinovú politiku,
  3. stratégiu rozvoja odvetví energetiky,
  4.  stratégie rozvoja plynárenskej siete, uskladňovacích kapacít  a  diverzifikácie  zdrojov 

plynu,
  5. stratégie  rozvoja  prepravy, skladovania  a  rafinérskeho  spracovania  ropy  vrátane 

produktovodného rozvodu,
  6. koncepciu pre zásobovanie teplom, 
  7. koncepciu využívania obnoviteľných zdrojov energie,
  8. koncepciu útlmových programov v odvetví baníctva,
  9. koncepciu energetickej efektívnosti,

c) koordinuje
  1. aktivity  súvisiace  s členstvom  Slovenskej  republiky  v  EÚ  v  odvetviach,  ktoré  sú 

v pôsobnosti sekcie,
  2. spoluprácu  prevádzkovateľov  prenosových  sústav  so  susednými  štátmi  a 

medzinárodnými organizáciami,
  3.  činnosť  pri  spracúvaní  plánov  rozvoja  vnútroštátnej  plynárenskej   sústavy   a  

plynofikácie s podnikateľmi,
  4. práce vyplývajúce z plnenia prijatých úloh v rámci „Koncepcie bezpečnosti a ochrany 

pri  práci“ za oblasť banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
d) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi 

  1. pri financovaní štátnych programov na úsporu energie,
  2. pri  usmerňovaní    tvorby     regionálnych     energetických     koncepcií,     ich 

koordinácie    s   energetickou  politikou  Slovenskej republiky  a   pri   usmerňovaní 
činnosti   regionálnych energetických  útvarov,

  3.  pri tvorbe  koncepcie  zvyšovania   využívania   hydroenergetického   potenciálu, 
geotermálnej energie a ďalších obnoviteľných zdrojov energie,

  4. pri medzinárodných dohovoroch pre oblasť energetiky,
  5. pri tvorbe, obmene a udržiavaní hmotných rezerv palív,
  6. pri tvorbe regionálnych surovinových politík,
  7.   pri  zabezpečovaní  súčinnosti dotknutých rezortov v oblasti fyzickej ochrany jadrovo-

energetických zariadení (JEZ) a prepravy  jadrových materiálov, 
  8. pri  rozpracúvaní  jej  systémových   opatrení   a  odporúčaní   s   Medzinárodnou 

agentúrou  pre  atómovú energiu (MAAE),
  9. pri formulovaní koncepcií rozvoja teplárenstva v regiónoch, 
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  10. pri   riešení   problematiky   zodpovednosti   prevádzkovateľa   za   škody  spôsobené 
prevádzkou JEZ,

  11. s Ministerstvom  životného  prostredia  Slovenskej  republiky  pri  vypracovaní 
rozvojových zámerov environmentálnej politiky,

  12. s Úradom  pre  reguláciu  sieťových  odvetví  (ÚRSO)  pri  stanovení  pravidiel  trhu 
s elektrinou, plynom a teplom,

  13. s  vedecko-technickou  základňou  na  riešení  vedecko-technických  projektov  (VTP) 
v oblasti energetiky, 

  14. s  Úradom jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky  (ÚJD SR),  Úradom bezpečnosti 
práce Slovenskej republiky  a  s  Ministerstvom  zdravotníctva  Slovenskej republiky, 
pri zabezpečení bezpečného mierového využívania jadrovej  energie,

  15. s  ÚJD SR  a   Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky  pri  príprave 
medzinárodných zmlúv v oblasti mierového využívania  jadrovej energie a nešírenia 
jadrových zbraní,

  16. pri hodnotení spôsobilosti prevádzkovateľov JEZ,
17. pri výskume v energetike,

e) spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva pri
  1. posudzovaní a koordinácii regionálnej politiky a rozvoji územných celkov,
  2. transformácii štátnych podnikov v rámci svojej pôsobnosti,
  3. technickej normalizácii v rámci svojej pôsobnosti,
  4. plnení záväzkov  a  uplatňovaní  práv  vyplývajúcich  z  členstva  Slovenskej republiky 

v   medzinárodných organizáciách,
  5. výbere VTP riešených s finančnou účasťou štátu,

f) zabezpečuje odsúhlasenie návrhu regulačnej politiky,
g) posudzuje návrhy cien vykonané cenovou reguláciou v energetike,
h) rozhoduje v rámci druhostupňového správneho konania o opravných prostriedkoch voči 

rozhodnutiam Hlavného banského úradu a Štátnej energetickej inšpekcie.

(6) Odbor  energetickej  a surovinovej  politiky plní  úlohy  v oblasti  výkonu  štátnej 
správy a štátneho dozoru v energetike a baníctve Slovenskej republiky, tvorbe legislatívneho 
rámca  v energetike  a baníctve  a  tvorbe  energetickej  a surovinovej  politiky  Slovenskej 
republiky.

(7) Odbor energetickej a surovinovej politiky plní najmä tieto úlohy:
a) metodicky usmerňuje

 1. Štátnu energetickú inšpekciu,
 2. Hlavný banský úrad,

b) zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti
    1. energetiky,
    2. rudného, nerudného a uhoľného baníctva,
c) riadi   proces   útlmu  baníctva   a   zabezpečuje   likvidáciu   dôsledkov  po  ťažobnej 

činnosti tam, kde v minulosti banícky podnikal štát,
d) vypracúva      energetickú      politiku,      surovinovú     politiku,       koncepciu 

využívania obnoviteľných zdrojov energie a koncepciu útlmových programov v odvetví 
baníctva,

e) vypracúva  návrhy  využitia  domácich  nerastných  surovín  v  súlade  s  energetickou 
politikou a surovinovou politikou,

f) analyzuje dodávky uhlia, zemného plynu, ropy a elektriny a navrhuje podporné  nástroje 
pre plynulé zásobovanie.

(8) Odbor  medzinárodných  vzťahov  v   energetike  plní   úlohy   v  oblasti 
medzinárodných  vzťahov  a  prijatých  záväzkov  vyplývajúcich  pre  Slovenskú  republiku 
z členstva  v  EÚ  a  v  medzinárodných  organizáciách;  súčasne  pripravuje  koncepčný  a 
legislatívny rámec a opatrenia pre oblasť energetickej efektívnosti.

11



(9) Odbor medzinárodných vzťahov v energetike plní najmä tieto úlohy:
a) koordinuje  činnosti  súvisiace  s členstvom  Slovenskej  republiky  v  EÚ  za  oblasť 

energetiky, 
b) zodpovedá za vypracovanie  koncepčného a legislatívneho rámca v  oblasti týkajúcej sa 

systémových opatrení energetickej efektívnosti,
c) zabezpečuje    zahraničnú    spoluprácu    a  zúčastňuje    sa    prác   v    medzinárodných 

a medzivládnych organizáciách za odvetvia patriace do pôsobnosti odboru, 
d) zabezpečuje spracúvanie dokumentov v pôsobnosti odboru a pripravuje všetky podklady 

na  rokovania  rezortnej  koordinačnej  skupiny,  na  rokovania  v pracovných   skupinách 
orgánov  EÚ  v  spolupráci  s  vecne  príslušnými  organizáciami   podľa   požiadaviek 
rokovaní  v  rámci jednotlivých  štádií  a  úrovní  rozhodovacieho  procesu  a  zúčastňuje 
sa na pracovných rokovaniach podľa požiadaviek orgánov EÚ,

e) zastupuje  sekciu  energetiky  v  medzinárodných  a  medzirezortných  komisiách  a 
pracovných skupinách v oblasti pôsobnosti sekcie,

f) zastupuje sekciu energetiky v komisiách a pracovných skupinách Komisie EÚ a Rady EÚ 
v rozsahu pôsobnosti sekcie,

g) koordinuje  činnosti  súvisiace  s čerpaním  finančných  prostriedkov  z Medzinárodného 
fondu  na  likvidáciu JE  V1,  ktoré  vyplývajú  z  Rámcovej  zmluvy  medzi  Slovenskou 
republikou a EBRD.

(10)  Odbor  palív  a energetiky plní  úlohy  v oblasti  výkonu  štátnej  správy  a štátneho 
dozoru  v  elektroenergetike,  plynárenstve,  teplárenstve  a  ropnom  priemysle  a   v  tvorbe 
legislatívneho rámca pre odvetvia palív a energetiky.

(11) Odbor palív a energetiky plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti

  1. elektroenergetiky a teplárenstva,
  2. jadrovej energetiky vrátane likvidácie JEZ,
  3.  hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
  4. ťažby,  prepravy,   skladovania   a   rafinérskom   spracovaní   ropy   vrátane 

produktovodného rozvodu,
  5. rozvoja biopalív v doprave,
  6. plynárenstva, ťažby, prepravy a uskladňovania zemného plynu,

b) vypracúva  stratégiu  rozvoja  odvetví  energetiky,  stratégie  rozvoja  prepravnej   
a  distribučnej  plynárenskej  siete,  stratégie  rozvoja  prenosovej  a distribučnej  sústavy, 
uskladňovacích  kapacít  a diverzifikácie  zdrojov  plynu  a   ropy   a   stratégiu   pre 
zásobovanie teplom,

c) rozpracúva  systémové  opatrenia  a  odporúčania  MAAE,
d) analyzuje  stav  výrobno-technickej  základne  elektrizačnej  sústavy,   ako   aj   stav 

prenosovej sústavy a spolupracuje pri tvorbe koncepcií ich rozvoja,
e) sleduje úroveň spolupráce národného dispečingu s regionálnymi dispečingami,
f) analyzuje  dodávky zemného plynu  a  ropy  a  navrhuje    podporné   nástroje    pre 

plynulé zásobovanie.

(12) Samostatné oddelenie regulačných analýz plní úlohy v oblasti hodnotenia návrhu 
koncepcie  rozsahu  cenovej  regulácie  a návrhu  spôsobu  vykonávania  cenovej  regulácie 
v oblasti energetiky a tvorbe analýz vývoja cien energií v Slovenskej republike.

(13) Samostatné oddelenie regulačných analýz plní najmä tieto úlohy:
a) spolupracuje  pri  analýze  dodávky  zemného  plynu  a  ropy  s odborom  energetickej 

a surovinovej politiky,
b) zabezpečuje  odsúhlasenie  regulačnej  politiky  v  sieťových  odvetviach   vyplývajúcej 

z pôsobnosti ministerstva v oblasti energetiky,
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c) zabezpečuje  tvorbu   analýz   vývoja   cien   energií    so   zameraním   na   ceny 
v   oblasti elektroenergetiky a  plynárenstva a ceny spojené s dodávkami tepla, vody  a  
poskytovaním vodohospodárskych služieb,

d) hodnotí  regulačné  obdobia  v  sieťových  odvetviach  z   pohľadu   dosiahnutej 
transparentnosti trhu a vplyvu cenovej regulácie na trh,

e) zabezpečuje hodnotenie potreby ďalšej regulácie,
f) zabezpečuje   hodnotenie   návrhu   koncepcie   rozsahu   cenovej   regulácie   a  návrh 

spôsobu vykonávania cenovej regulácie,
g) posudzuje  návrhy  cien  energií  so  zameraním  na  ceny   v   oblasti   elektroenergetiky 

a  plynárenstva  a  ceny  spojené  s  dodávkami  tepla,  vody  a  poskytovaním 
vodohospodárskych  služieb,

h) pripravuje a vypracúva vyjadrenia ministerstva k návrhom cien energií,
i) zabezpečuje  výkon  spojený   s  postavením  ministerstva,   ako   účastníka   cenového 

konania podľa zákona č.  276/2001 Z. z.  o regulácii  v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

j) sleduje vývoj cien energií na domácom trhu, ako aj na európskom trhu, 
k) pripravuje prognózy vývoja cien elektriny, plynu, ropy, vrátane prognóz parametrov, ktoré 

ovplyvňujú tieto ceny,
l) vecne,   organizačne    a    technicky    zabezpečuje    podklady    pre    rokovanie  porady 

vedenia, vládu a jej  poradné  orgány, národnú radu a  jej  poradné  orgány  za  oblasť 
svojej pôsobnosti, 

m) zabezpečuje výkon plnenia opatrení v oblasti energetiky,
n) zabezpečuje operatívnu problematiku súvisiacu s potrebami štátnej správy,
o) spolupracuje  s  príslušnými  organizačnými  útvarmi  ministerstva,  ako  aj  s  ostatnými 

ústrednými orgánmi štátnej  správy, orgánmi verejnej  správy, príslušnými odvetvovými 
a odborovými zväzmi a záujmovými a stavovskými organizáciami a združeniami.  

Čl. 27b
Odbor legislatívy

    (1) Odbor legislatívy je organizačne začlenený do priamej  riadiacej  pôsobnosti  štátneho 
tajomníka II.

(2)  Odbor  legislatívy plní  úlohy  tvorby  návrhov  právnych  predpisov,  zabezpečenia 
legislatívneho procesu, ostatných úloh v oblasti legislatívy a transpozície právnych predpisov 
EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky.

      (3) Odbor legislatívy plní najmä tieto úlohy:
a) vypracúva 

  1. návrhy  právnych  predpisov  v  spolupráci  s  vecne  príslušnými  organizačnými 
útvarmi ministerstva,

  2. stanoviská  ministerstva  k legislatívnym  návrhom  iných  ministerstiev,  ostatných 
ústredných  orgánov  štátnej  správy,  poslancov  národnej  rady  a  prezidenta 
v  medzirezortnom  pripomienkovom  konaní,  na  rokovanie  vlády  a národnej  rady, 
na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, Hospodárskej a sociálnej 
rady  Slovenskej  republiky  a iných  poradných  orgánov  vlády;  pri  tejto  činnosti 
spolupracuje  s  organizačnými  útvarmi  ministerstva,  ktoré  môžu  poskytnúť 
substanoviská, 

  3. stanoviská  k  návrhom  medzinárodných  dohovorov,  predkladateľom  ktorých  je 
ministerstvo a k návrhom medzinárodných zmlúv, vypracovaných inými ústrednými 
orgánmi  štátnej  správy;  pri  zabezpečení  tejto  činnosti  spolupracuje  s príslušnými 
organizačnými útvarmi ministerstva,
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  4. tabuľky  zhody  a  doložky  zlučiteľnosti  a doložky  vybraných  vplyvov  k  návrhom 
predpisov  pripravovaných  ministerstvom  v spolupráci  s príslušnými  organizačnými 
útvarmi ministerstva,

b) posudzuje  právne  predpisy  a  interné  riadiace  akty  ministerstva,  pripravené  inými 
organizačnými  útvarmi  ministerstva  z hľadiska  ich  súladu  s právnym  poriadkom 
Slovenskej republiky a právom EÚ,

c) spolupracuje s organizačnými útvarmi ministerstva na príprave metodických pokynov a 
usmernení  k právnym  predpisom  v pôsobnosti  ministerstva  a  vypracúva  pre  ostatné 
organizačné útvary ministerstva stanoviská a návrhy riešení k právnym problémom,

d) zastupuje ministerstvo v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,
e) vedie základnú dokumentáciu právnych predpisov ministerstva,
f) pripravuje plán legislatívnych úloh ministerstva ako podklad k Plánu legislatívnych úloh 

vlády,
g) notifikuje 

  1. návrhy technických predpisov podľa nariadenia vlády č. 453/2002 Z. z. o  postupoch 
pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem,

  2. texty právnych predpisov preberajúcich predpisy EÚ do právneho poriadku Slovenskej 
republiky,

h) pripomienkuje  technické  predpisy  notifikované  podľa smernice  EP  a  Rady  98/34/ES, 
upravujúcej postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických  noriem a predpisov a 
pravidiel informačnej spoločnosti v znení smernice 98/48/ES,

i) vedie register smerníc EÚ v pôsobnosti ministerstva,
j) spolupracuje  s  organizačnými  útvarmi  ministerstva  pri  vypracúvaní  podkladov 

k vyjadreniam Slovenskej republiky v konaniach o porušení Zmluvy o EÚ vo veciach, 
ktoré patria do pôsobnosti ministerstva.“.

44. Čl. 32 a 33 sa vypúšťajú.

45.  „Schéma organizačnej  štruktúry  MH SR“,  ktorá  bola  prílohou  č.  1  k Organizačnému 
poriadku  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  vydaného  rozhodnutím 
ministra  č.  26/2011,  sa nahrádza novou „Organizačnou schémou MH SR“,  ktorá tvorí 
prílohu č. 1 tohto rozhodnutia.

46. „Schéma organizácií v pôsobnosti MH SR“, ktorá bola prílohou č. 2 k Organizačnému 
poriadku  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  vydaného  rozhodnutím 
ministra  č.  26/2011,  sa nahrádza novou „Schémou organizácií  v  pôsobnosti  MH SR“, 
ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto rozhodnutia.

III.
ú č i n n o s ť 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

                                                                                                               Tomáš  M a l a t i n s k ý 
                                                                                                                            minister
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