
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                               
                 Číslo spisu: 18423/2015-1000-26129

R O Z H O D N U T I E  č. 16/2015
ministra hospodárstva Slovenskej republiky

z  29. mája 2015,

ktorým sa vydáva Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Podľa čl.  34 Organizačného poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
v  nadväznosti  na  rozhodnutie  č.  13/2015  ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
o organizačnej zmene 

I.
v y d á v a m

Dodatok č.  9  k Organizačnému poriadku Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
v znení Dodatkov č. 1 až 8 (ďalej len „organizačný poriadok“), ktorým

II.
s c h v a ľ u j e m

zmeny a doplnenia organizačného poriadku v tomto rozsahu:

1.  V Čl. 26b odsek 5 znie:
„(5) Sekcia priemyslu a obchodu sa člení na 

a) odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce,
b) odbor priemyselného rozvoja a investícií.“.

2. V Čl. 26b odseky 8 a 9 znejú:
„(8)  Odbor priemyselného rozvoja a investícií  plní úlohy v oblasti stratégie rozvoja 

priemyselnej  výroby  s  výnimkou  spracovania  dreva  vrátane  výroby  celulózy  a  papiera, 
biotechnológií,  potravinárstva  a  stavebných  výrobkov,  úlohy  v  oblasti  stratégie  rozvoja 
investícií.  Taktiež  plní  úlohy  v oblasti  stratégie  podpory  a rozvoja  malého  a stredného 
podnikania,  vypracúva  návrhy  na  uplatňovanie  nástrojov  inovačnej  politiky,  zabezpečuje 
výkon  štátnej  správy  v oblasti  puncovníctva  a skúšobníctva  drahých  kovov,  v oblasti 
odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania.

(9) Odbor priemyselného rozvoja a investícií plní najmä tieto úlohy:
10.

a) vypracúva
1. stratégiu rozvoja priemyselnej  výroby s výnimkou spracovania dreva vrátane výroby 

celulózy a papiera, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
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2. návrhy na uplatňovanie nástrojov priemyselnej politiky,
3. podklady pre  rokovania a  zabezpečuje  účasť v pracovných skupinách Rady EÚ pre 

konkurencieschopnosť a rast, Rady ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť a rast za 
oblasť posilňovania priemyselnej základne, priemyselnej politiky,

4. stanoviská pre prípravu opatrení na ochranu domáceho trhu priemyselných odvetví, v 
súlade s členstvom vo WTO a ďalších medzinárodných organizáciách,

5. ročnú  správu  pre  Európsku  komisiu  o  zaobchádzaní   s  drogovými  prekurzormi 
na základe  vlastného  vyhodnotenia  hlásení  prevádzkovateľov, údajov  Štatistického 
úradu  Slovenskej  republiky  a Spoločného  pracoviska  Prezídia  Policajného  zboru 
Slovenskej  republiky  a Colného  riaditeľstva  Slovenskej  republiky  pre  drogové 
prekurzory, 

6. stratégiu rozvoja investícií,
7. stanoviská pre zástupcov ministerstva v riadiacich orgánoch SARIO,
8. koncepciu rozvoja priemyselných parkov,
9. informácie o stave a realizácii investičných zámerov podporených investičnou pomocou 

a významných investícií vrátane kontroly a hodnotenia priebehu realizácie investičných 
zámerov podporených investičnou pomocou a významných investícií,

10. dlhodobú  koncepciu  zamerania  a  podpory  výskumu,  vývoja  a  inovácií  v rezorte 
hospodárstva SR a inovačnej politiky v oblastiach v pôsobnosti ministerstva,

11. návrhy na uplatňovanie nástrojov inovačnej politiky,

12. podklady pre rokovania a zabezpečuje účasť v pracovných skupinách Rady EÚ pre 
konkurencieschopnosť a rast, Rady ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť a rast za 
oblasť inovačnej politiky a MSP, 

13. návrhy zamerania úloh výskumu a vývoja v oblasti obranného priemyslu,
14. odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a   prípravy žiakov na výkon povolania 

a odborné návrhy na obsah odborného vzdelávania a prípravy v štátnych vzdelávacích 
programoch, návrhy na zmeny v sústave študijných a učebných odborov a stredných 
odborných škôl,

15. stanoviská k návrhom samosprávnych krajov na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie 
činností  stredných odborných učilíšť  a stredísk  praktického  vyučovania  za  odvetvia 
v pôsobnosti rezortu hospodárstva,

16. stanoviská pre zástupcov ministerstva v riadiacich orgánoch SBA,

17. návrhy na efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi v oblasti podpory MSP, 

18. stratégiu rozvoja MSP a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie,
b) spolupracuje

1. s príslušným  organizačným  útvarom  ministerstva  pri  tvorbe  strategických  cieľov 
vyplývajúcich  z  členstva  Slovenskej  republiky  v  EÚ  za oblasť priemyselnej  výroby 
s výnimkou  spracovania  dreva  vrátane  výroby  celulózy  a  papiera,  biotechnológií, 
potravinárstva a stavebných výrobkov, 

2. s príslušným  organizačným  útvarom  ministerstva  pri  tvorbe  legislatívy  týkajúcej  sa 
umiestňovania  chemikálií  a  biocídov  na  trh  z  pohľadu  zachovania  konkurenčnej 
schopnosti priemyselnej výroby,

3. s ÚNMS SR pri zabezpečovaní úloh technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva, 
certifikácie, posudzovania zhody, akreditácie a harmonizácie technických predpisov pre 
oblasť voľného pohybu výrobkov, 

4. s  Úradom  priemyselného  vlastníctva  Slovenskej  republiky  v oblasti  priemyselného 
vlastníctva,

5. s príslušnou  sekciou  na  tvorbe  operačného  programu   na  využitie  zdrojov  ERDF 
a ostatných  relevantných  dokumentov  súvisiacich  s implementáciou  operačného 
programu, 
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6. s príslušným organizačným útvarom ministerstva pri vypracúvaní odvetvovej koncepcie 
odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností,

7. s príslušným  organizačným  útvarom  ministerstva  pri  kontrole  prevádzkovateľov 
zaobchádzajúcich s drogovými prekurzormi, 

8. s príslušnou sekciou pri tvorbe rozpočtu na zabezpečenie záväzkov štátu vyplývajúcich 
z realizácie významných investícií a priemyselných parkov, 

9. s odborom kontroly a vládneho auditu  pri  hodnotení  realizácie  investičných zámerov 
podporených investičnou pomocou, významných investícií a priemyselných parkov, 

10. s  Ministerstvom  financií  Slovenskej  republiky  v  oblasti  regionálnej  investičnej 
pomoci,

11. s orgánmi EÚ za oblasť regionálnej investičnej pomoci,
12. s príslušným  organizačným  útvarom  ministerstva  pri  tvorbe  strategických  cieľov 

vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v EÚ za oblasť MSP a inovácií, 

13. pri plnení záväzkov a uplatňovaní práv vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky 
v medzinárodných organizáciách (EÚ, OECD), 

14. s podnikateľskou sférou v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, 

15. na zabezpečovaní úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v EÚ /najmä z 
pohľadu Európskej  obrannej agentúry  (EDA)/ a NATO za oblasť vojenskej výroby,

16. s Ministerstvom  obrany  Slovenskej  republiky  pri  koordinácii  právnických  osôb 
a fyzických  osôb  v  oblasti  výskumu,  vývoja  a  modernizácie  na  zabezpečenie 
obranyschopnosti štátu vrátane medzinárodnej spolupráce,

17. s príslušnou  sekciou  na  tvorbe  operačného  programu  na  využitie  zdrojov  ERDF 
a ostatných  relevantných  dokumentov  súvisiacich  s  implementáciou  operačného 
programu,

18. s  Úradom  priemyselného  vlastníctva  Slovenskej  republiky  v  oblasti  duševného 
vlastníctva, 

19. so správnou radou Inovačného fondu pri realizácii podpory a hodnotení jej výsledkov 
zo zdrojov fondu,

20. s ostatnými dotknutými rezortmi na tvorbe stratégie a vhodných nástrojov na podporu 
kreatívneho priemyslu,

c) koordinuje a zodpovedá za
1. plnenie  úloh  v  oblasti  harmonizácie  právnych  predpisov  Slovenskej  republiky  so 

smernicami  EÚ  so  zameraním  na  voľný  pohyb  výrobkov  výrobných  odvetví 
priemyselnej výroby, 

2. výkon štátnej správy v oblasti zaobchádzania s drogovými prekurzormi a prekurzormi 
výbušnín,

3. spoluprácu s  EK, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,  Colným riaditeľstvom 
Slovenskej  republiky  a  ŠÚKL  v  oblasti  legálneho  zaobchádzania  s  drogovými 
prekurzormi vrátane kontroly prevádzkovateľov,

4. postup pri získavaní významných investícií do priemyselnej výroby,
5. prípravu a podporu významných investícií do záujmových odvetví priemyslu,
6. aktivity  zahraničných  investorov  vo  vzťahu  k  iným  orgánom  štátnej  správy 

v Slovenskej republike,
7. zapájanie vysokých škôl a výskumných ústavov do spolupráce pri realizácii výstupov 

významných investícií,
8. výkon štátnej správy v puncovníctve a skúšobníctve drahých kovov,
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9. výstavu  Mladý  tvorca,  spoluprácu  s  príslušnými  útvarmi  ministerstva,  s ostatnými 
orgánmi štátnej správy, zamestnávateľskými zväzmi  a strednými školami,

10. činnosť ostatných útvarov ministerstva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
11. plnenie úloh v oblasti výskumu a vývoja v obrannom priemysle,

d) plní úlohy vyplývajúce z členstva v Slovenskej akreditačnej rade (pri SNAS), v Rade pre 
posudzovanie zhody a autorizáciu (pri ÚNMS SR) a v Technickom výbore SÚTN,

e) pripravuje podklady pre rokovanie rezortnej koordinačnej skupiny,
f) zúčastňuje  sa  prác  v  medzinárodných  a  medzivládnych  organizáciách  za oblasť 

priemyselných odvetví, 
g) pripravuje  návrhy  právnych  predpisov v  rámci  implementácie  právnych  predpisov  EÚ 

súvisiacich s pôsobnosťou odboru do národnej legislatívy,
h) vydáva pre príslušný organizačný útvar ministerstva stanoviská k autorizácii biocídneho 

výrobku alebo jeho použitiu na území Slovenskej republiky, ktorý nespĺňa podmienky na 
autorizáciu, ak by neudelenie autorizácie  malo negatívne dôsledky na spoločnosť,

i) analyzuje  vývoj  dopadov  výrob odvetví  na  pracovné a   životné  prostredie  a posudzuje 
rozvojové zámery,

j) na základe rozhodnutí  a  pokynov ministra a podkladov predložených SIEA posudzuje a  
hodnotí žiadosti o  poskytnutie investičnej pomoci a vypracúva pre ministra rozhodnutia o  
schválení alebo oznámení o zamietnutí žiadosti o investičnú pomoc,

k) vypracúva  koncepciu  rozvoja  priemyselných  parkov  a  metodicky  usmerňuje  rozvoj 
priemyselných parkov, pri zabezpečení tejto činnosti spolupracuje so SARIO a MH Invest, 
s.r.o.,

l) posudzuje  žiadosti  a  hodnotí  projekty,  ako  aj  realizáciu  podpory  na  zriadenie 
priemyselného parku,

m)poskytuje dotácie obciam na plnenie úloh súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a 
služieb,

n) vypracúva  informácie  pre  vládu o poskytnutej investičnej  pomoci  a spolupodieľa  sa  na 
hodnotiacich  správach  o priebehu  realizácie  investičných  zámerov,  na  ktoré  bola 
poskytnutá investičná pomoc, 

o) pripravuje podklady pre rokovanie rezortnej koordinačnej skupiny,
p) zúčastňuje  sa  prác  v  medzinárodných  a  medzivládnych  organizáciách za oblasť  MSP, 

inovácií, 
q) pripravuje  návrhy  právnych  predpisov v  rámci  implementácie  právnych  predpisov  EÚ 

súvisiacich s pôsobnosťou odboru do národnej legislatívy,
r) rozhoduje  o  opravných  prostriedkoch  proti  vydaným  rozhodnutiam  Puncového  úradu 

Slovenskej republiky,
s) v oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií

1. spolupracuje  s  odbornými  útvarmi  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu 
Slovenskej republiky a Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja pri príprave návrhov 
štátnych programov výskumu a vývoja a národného programu rozvoja vedy  a techniky 
v súlade so zameraním inovačnej a priemyselnej politiky,

2. spracúva  návrhy na poskytnutie  dotácie  právnickým osobám a fyzickým osobám na 
výskum, vývoj a inováciu v priemyselnej výrobe v rámci poskytovania štátnej pomoci,

3. metodicky usmerňuje  zapájanie  právnických osôb a  fyzických osôb uskutočňujúcich 
výskum a  vývoj v  odvetviach priemyselnej výroby do programov rozvoja výskumu, 
vývoja a  inovácií vrátane medzinárodných programov,

4. pripravuje  návrhy  na  zlepšenie  podmienok  pre  zvyšovanie  inovačnej  výkonnosti  v 
podnikoch,

5. navrhuje  nástroje  na  zavádzanie  rôznych  typov  inovácií  do  praxe  pre  potreby 
spoločnosti, environmentálne inovácie, spoločenské inovácie,

6. navrhuje  možnosti  technologického  upgrade  pre  štrukturálne  zmeny  v  priemysle  a 
podporu zvyšovania technologickej úrovne firiem,

t) v oblasti stratégie, podpory a rozvoja malého a stredného podnikania
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1. navrhuje nástroje podpory a programy podpory malého a stredného podnikania,
2. vypracúva stratégiu rozvoja MSP, 
3. zabezpečuje aktivity spojené s funkciou národného koordinátora pre Small Business Act 

„Zákon o malých podnikoch“,
4. zabezpečuje aktivity spojené s funkciou národného koordinátora pre Európsky týždeň 

MSP,
u) zabezpečuje  súčinnosť  s  vecne  príslušnými  ústrednými  orgánmi  štátnej  správy  pri 

vykonávaní  Zmluvy  o  konvenčných  ozbrojených  silách  v  podmienkach  priemyslu 
Slovenskej republiky,

v) pripravuje materiály na rokovanie bezpečnostnej rady za oblasť vojenskej výroby,
w) zabezpečuje  aktivity  súvisiace s plnením úloh vyplývajúcich  z uznesení  vlády v oblasti 

boja proti drogám, alkoholu a tabaku v pôsobnosti rezortu hospodárstva,
x) metodicky usmerňuje Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v oblasti inovácií,
y) metodicky usmerňuje Inovačný fond,
z) metodicky usmerňuje Puncový úrad Slovenskej republiky,
aa) metodicky usmerňuje podporu inovačných procesov v regiónoch.“.

3. V Čl. 26b sa vypúšťajú odseky 10 a 11. 

4. V Čl. 29 odsek 3 sa písmeno a) dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
    „14. zabezpečuje telekomunikačné služby,“.

5. V Čl. 31 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa bod 19.

6. „Organizačná  schéma  MH  SR“,  ktorá  bola  prílohou  č.  1  k Organizačnému  poriadku 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  vydaného  rozhodnutím  ministra 
č. 26/2011 v znení Dodatku č. 7, sa nahrádza novou „Organizačnou schémou MH SR“, 
ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

III.                                                                                                           
                                                                 ú č i n n o s ť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2015.
  

                                                                                           Peter Kažimír
                                                                               podpredseda vlády a minister financií
                                                                           Slovenskej republiky a dočasne spravujúci 
                                                                      veci ministra hospodárstva Slovenskej republiky
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