
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                               

 
                 Číslo spisu: 14266/2014-1000-15606

R O Z H O D N U T I E  č. 14/2014
ministra hospodárstva Slovenskej republiky

z  1. apríla 2014,

ktorým sa vydáva Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Podľa čl.  34 Organizačného poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
v  nadväznosti  na  rozhodnutie  č.  5/2014  ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
o organizačnej zmene a rozhodnutie č. 10/2014 ministra hospodárstva Slovenskej republiky 
o organizačnej zmene 

I.
v y d á v a m

Dodatok č.  6  k Organizačnému poriadku Ministerstva  hospodárstva Slovenskej  republiky 
v znení Dodatkov č. 1 až 5 (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. 3 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Rozpočtové organizácie v pôsobnosti ministerstva sú

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) Puncový úrad Slovenskej republiky,
c) Hlavný banský úrad,
d) Štátna energetická inšpekcia.

(3) Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva sú:
a) Slovenská inovačná a energetická agentúra,
b) Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,
c) Múzeum obchodu Bratislava.“.

2. Čl. 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)  Riaditeľ  odboru  priamo  riadený  ministrom,  štátnym  tajomníkom  alebo  vedúcim 

služobného  úradu  zodpovedá  za  vecnú  stránku  zmlúv  a  dohôd,  vrátane  zabezpečenia 
dodržania  plnenia  zmluvných  podmienok,  ktoré  zakladajú  medzi  ministerstvom na  jednej 
strane a fyzickou osobou alebo právnickou osobou na druhej strane finančné plnenie.“. 



3. Čl. 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)  Vedúci  samostatného  oddelenia  priamo  riadený  ministrom,  štátnym  tajomníkom 

alebo  vedúcim  služobného  úradu  zodpovedá  za  vecnú  stránku  zmlúv  a  dohôd,  vrátane 
zabezpečenia dodržania plnenia zmluvných podmienok, ktoré zakladajú medzi ministerstvom 
na  jednej  strane  a  fyzickou  osobou  alebo  právnickou  osobou  na  druhej  strane  finančné 
plnenie.“. 

4. Čl. 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)  Odbor  bezpečnosti  a  krízového  riadenia  dodávateľsky zabezpečuje ochranu 

majetku ministerstva.“. 

5. V Čl. 24 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Odbor  riadenia  operačných  programov  a  metodiky  v   spolupráci  s  vecne 

príslušnými  organizačnými  útvarmi  ministerstva  zabezpečuje  koordináciu  prác  v oblasti 
riadenia  SOP  PS  a OP  KaHR,  koordinuje  práce  v oblasti  riadenia  SOP  PS  a OP  KaHR 
vo vzťahu k  EÚ, EK, Ministerstvu dopravy,  výstavby a  regionálneho  rozvoja  Slovenskej 
republiky,  Ministerstvu  financií  Slovenskej  republiky,  úradu  vlády,  ostatným  ústredným 
orgánom  štátnej  správy,  organizáciám  v  pôsobnosti  ministerstva  poverených  výkonom 
implementácie SOP PS a OP KaHR, k územnej samospráve ako aj partnerským organizáciám. 
Odbor  je  v  rámci  Riadiaceho  orgánu  pre  SOP  PS  a  Riadiaceho  orgánu  pre  OP  KaHR 
poverený výkonom funkcie koordinácie implementácie a  riadenia. V rámci svojej pôsobnosti 
odbor spolupracuje  s  externou právnickou kanceláriou v zmysle uzatvorených zmluvných 
vzťahov.

(5) Odbor riadenia operačných programov a metodiky plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje tvorbu manuálov a metodických usmernení v oblasti implementácie SOP PS 

a OP KaHR,
b) spolupracuje  na  metodike  iných  organizačných  útvarov  ministerstva  zapojených  do 

programovania a riadenia SOP PS a OP KaHR,
c) plní úlohy sekretariátu Monitorovacieho výboru pre SOP PS,
d) zabezpečuje archiváciu dokumentov súvisiacich s  implementáciou SOP PS a OP KaHR 

vrátane projektových spisov,
e) koordinuje  práce  v oblasti  riadenia  implementácie  SOP  PS  a  OP  KaHR  v   rámci 

ministerstva  a organizácií  v  jeho  pôsobnosti  poverených  výkonom  implementácie 
vo  vzťahu  k  orgánom  EÚ,  Ministerstvu  dopravy,  výstavby  a   regionálneho  rozvoja 
Slovenskej republiky, Ministerstvu financií Slovenskej republiky, úradu vlády, ostatným 
ústredným orgánom štátnej správy, územnej samospráve, Stálemu zastúpeniu Slovenskej 
republiky  pri  EÚ  a  Zastúpeniu  EÚ  v  Slovenskej  republike  v súlade  s programovými 
dokumentmi a predpismi Slovenskej republiky a EÚ,

f) v oblasti  riadenia  SOP  PS  a  OP  KaHR  zabezpečuje  v  spolupráci  s  príslušnými 
organizačnými  útvarmi  ministerstva, ústrednými  orgánmi  štátnej  správy  a  samosprávy, 
Zastúpením EK v  Slovenskej  republike  a  s  príslušným Generálnym direktoriátom EK 
činnosti v týchto oblastiach:
1. programovanie,
2. implementácia,
3. monitorovanie,
4. koordinácia finančného riadenia,
5. Technická pomoc,
6. administráciu IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a Kohézny fond  na 

úrovni Riadiaceho orgánu pre SOP PS a OP KaHR,
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g) v rámci  svojej  pôsobnosti  spolupracuje  s  externou  právnickou  kanceláriou  v  zmysle 
uzatvorených zmluvných vzťahov,

h) podľa pokynu generálneho riaditeľa sekcie zabezpečuje plnenie aj ďalších úloh súvisiacich 
s agendou štrukturálnych fondov EÚ.“.

6. V Čl. 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)  Súčasťou  odboru  riadenia  operačných  programov  a  metodiky  je  oddelenie 

individuálnych projektov, ktoré plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje  implementáciu  opatrenia  Technická  pomoc  v  rámci  SOP PS a OP KaHR 

v súlade s Interným manuálom procedúr riadiaceho orgánu,
b) v oblasti iniciatívy JEREMIE zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

1. koordináciu postupov prác v oblasti iniciatívy JEREMIE v súvislosti s implementáciou 
OP KaHR v pôsobnosti ministerstva,

2. zabezpečovanie zasadnutí Pracovnej skupiny JEREMIE v  súvislosti s implementáciou 
OP KaHR v pôsobnosti ministerstva, 

3. zabezpečovanie  funkcie  sekretariátu  Pracovnej  skupiny  JEREMIE  ako  poradného 
orgánu ministra, 

4. spoluprácu  v  rámci  iniciatívy  JEREMIE  na  národnej  a  medzinárodnej  úrovni 
a spoluprácu s organizačnými útvarmi ministerstva,

5. vypracúvanie materiálov a správ za oblasť iniciatívy JEREMIE,
6. vypracúvanie  písomného  vyzvania,  vykonávanie  formálnej  kontroly  žiadosti  o NFP, 

administratívnej kontroly žiadosti o platbu a ďalších úloh súvisiacich s implementáciou 
iniciatívy JEREMIE,

7. zastupovanie ministerstva na zasadnutiach iniciatívy JEREMIE,
c) zabezpečuje implementáciu národných projektov v  rámci OP KaHR v  súlade s Interným 

manuálom procedúr riadiaceho orgánu.“. 
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

7. V Čl. 26a ods. 6 písmeno o) znie:
„o) plní úlohy vyplývajúce z pôsobnosti ministerstva vo vzťahu k príspevkovej organizácii 
Múzeum obchodu Bratislava,“.

8. V Čl. 27a odsek 4 znie:
„(4) Sekcia energetiky sa člení na 

a) odbor energetickej a surovinovej politiky,
b) odbor medzinárodných vzťahov v energetike, 
c) odbor palív a energetiky.“.

9. V Čl. 27a ods. 11 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

10. V Čl. 27a sa odsek 11 dopĺňa písmenami g) až m), ktoré znejú:
„g) zabezpečuje  posudzovanie  regulačnej  politiky  v  sieťových   odvetviach  vyplývajúcej z 

pôsobnosti ministerstva v oblasti energetiky,
h)  zabezpečuje hodnotenie potreby ďalšej regulácie,
i)  zabezpečuje  posudzovanie  návrhu koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrhu spôsobu 

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

plynárenstva a ceny spojené s dodávkami tepla,
k)  pripravuje a vypracúva vyjadrenia ministerstva k návrhom cien energií,
l)  zabezpečuje tvorbu analýz vývoja cien energií,
m) pripravuje prognózy vývoja cien elektriny, plynu, ropy, vrátane prognóz parametrov, ktoré 

ovplyvňujú tieto ceny.“.
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11. V Čl. 27a sa vypúšťajú odseky 12 a 13.
12. Čl. 27c vrátane nadpisu znie:

„Čl. 27c
Centrum pre chemické látky a prípravky

(1) Centrum  pre  chemické  látky  a  prípravky je  odbor  organizačne  začlenený 
do priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka II.

(2)  Centrum pre  chemické  látky  a  prípravky zodpovedá  za  oblasť  uvádzania 
chemických látok, zmesí, detergentov na trh a výkon štátnej správy podľa zákona č. 67/2010 
Z.  z.  o podmienkach uvedenia chemických látok  a  chemických zmesí   na trh   a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov  (chemický  zákon)  v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len 
„zákon  č.  67/2010  Z.  z.“),  za  sprístupňovanie  a  používanie  biocídnych  výrobkov  na  trh 
a výkon štátnej správy podľa zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy 
pre  sprístupňovanie  biocídnych  výrobkov  na  trh  a  ich  používanie  a o zmene  a doplnení 
niektorých  zákonov  (biocídny  zákon)  (ďalej  len  „zákon  č.  319/2013  Z.  z.“),  za  oblasť 
požiadaviek  na  aerosólové  rozprašovače,  plní  úlohy  príslušného  orgánu  za  Slovenskú 
republiku podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení, nariadenia (ES) č. 1272/2008 
v platnom znení, nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení a nariadenia (EÚ) č. 528/2012, 
zabezpečuje  medzirezortnú  spoluprácu  v oblasti  uvádzania  látok,  zmesí  detergentov 
a biocídov  na  trh,  zabezpečuje  spoluprácu  s  Európskou  komisiou,  Európskou  chemickou 
agentúrou,  orgánmi  Organizácie  pre  hospodársku  spoluprácu  a rozvoj  (OECD)  a 
medzinárodnú  výmenu  informácií  v danej  oblasti  s príslušnými  orgánmi  členských  štátov 
EÚ, členských  štátov,  ktoré  sú  zmluvnými  stranami  Dohody o  Európskom hospodárskom 
priestore a Švajčiarska s cieľom plniť povinnosti Slovenskej republiky ako člena EÚ a OECD. 

(3) Centrum  pre  chemické  látky  a  prípravky  (ďalej tiež len „CCHLP“)  pri  výkone 
štátnej správy podľa zákona č. 67/2010 Z. z. a zákona č. 319/2013 Z. z. spolupracuje s
a) Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,
b) Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,
c) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
d) Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
e) Slovenskou obchodnou inšpekciou,
f) Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
g) Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
h) Národným inšpektorátom práce,
i) Hlavným banským úradom,
j) Štátnou potravinovou a veterinárnou správou,
k) colnými úradmi.

(4) Centrum pre chemické látky a prípravky sa člení na 
a) oddelenie chemických látok,
b) oddelenie biocídov,
c) oddelenie hodnotenia rizík.

(5) Oddelenie chemických látok plní najmä tieto úlohy:
a) rozhoduje o udeľovaní výnimiek na žiadosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

z  nariadenia  (ES)  č.  1907/2006  v platnom  znení  a   nariadenia  (ES)  č.  1272/2008 
v platnom znení,

b) plní  úlohy  príslušného  orgánu  za  Slovenskú  republiku  podľa  nariadenia  (ES) 
č.  1907/2006  v platnom  znení,   nariadenia  (ES)  č.  1272/2008  v   platnom  znení  a 
nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení,
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c) prijíma  žiadosti  o  udelenie  výnimky  z  požiadavky  na  biologickú  odbúrateľnosť 
povrchovo  aktívnych  látok   v  detergentoch,  preskúmava  ich  a  vyhodnocuje,  či  sú 
v súlade  s  podmienkami  na  udelenie  výnimky  a  zasiela  informácie  o  výsledkoch 
Európskej komisii podľa nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení,

d) plní  informačné  a  oznamovacie  povinnosti  za  Slovenskú  republiku   voči  Európskej 
komisii  podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 a nariadenia (ES) č. 1272/2008,

e) zabezpečuje činnosť asistenčného pracoviska (helpdesku) podľa čl. 124 nariadenia (ES) 
č. 1907/2006,   čl. 44 nariadenia (ES) č. 1272/2008 a poskytuje poradenstvo výrobcom, 
dovozcom, distribútorom a následným užívateľom  pri plnení povinností podľa zákona 
č. 67/2010 Z. z. a uvedených osobitných predpisov; v spolupráci s odborom informatiky 
zabezpečuje  zverejňovanie  aktuálnych  informácií  na  internej  webovej  stránke 
ministerstva,

f) spracováva pozície za Slovenskú republiku  na  rokovania pracovných skupín Rady pre 
životné prostredie a Rady pre konkurenčnú schopnosť a zúčastňuje sa rokovaní za oblasť 
uvádzania chemikálií na trh, klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí,

g) zastupuje Slovenskú republiku vo výbore Európskej komisie zriadenom podľa čl.  133 
nariadenia  (ES)  č.  1907/2006  v platnom  znení,  vo  výbore  Európskej  komisie  pre 
detergenty  zriadenom  podľa  čl.  12  nariadenia  (ES)  č.  648/2004  v platnom  znení  a 
na rokovaniach pracovných skupín Rady pre životné prostredie a Rady pre konkurenčnú 
schopnosť za oblasť uvádzania chemikálií a detergentov na trh, klasifikáciu, označovanie 
a balenie látok a zmesí; pri príprave pozícií k návrhom predpisov spolupracuje s odborom 
priemyslu a inovácií z hľadiska konkurenčnej schopnosti priemyslu,

h) predkladá návrhy na vymenovanie členov do výborov Európskej chemickej   agentúry 
(ECHA) a zastupuje Slovenskú republiku vo výbore 
- pre hodnotenie rizík (RAC) zriadenom podľa čl. 76 ods. 1 písm. c)  nariadenia (ES) 
č. 1907/2006,
-  pre  sociálno-ekonomickú  analýzu  (SEAC)  zriadenom podľa  čl.  76  ods.  1  písm.  d) 
nariadenia (ES) č. 1907/2006,
-  členských  štátov  (MSC)  zriadenom  podľa  čl.  76  ods.  1  písm.  e)  nariadenia  (ES) 
č. 1907/2006,

i) zastupuje  Slovenskú republiku  v  oblasti  REACH a  CLP na  rokovaniach  príslušných 
orgánov,  riaditeľov  príslušných  orgánov  organizovaných  pri  ECHA,  zástupcov 
helpdeskov členských štátov a  pracovných skupín pri Európskej komisii a ECHA, 

j) predkladá  za Slovenskú republiku  do ECHA návrhy na hodnotenie  chemických látok 
v rámci Priebežného akčného plánu Spoločenstva (CoRAP) podľa čl. 45 nariadenia (ES) 
č. 1907/2006 a zabezpečuje hodnotenie chemických látok podľa CoRAP,

k) spracováva návrh dokumentácie pre harmonizovanú klasifikáciu a označovanie látky a 
predkladá návrh Európskej komisii,

l) podieľa  sa  na  príprave  vecných  návrhov  národných  právnych  predpisov  a  právnych 
predpisov EÚ v oblasti uvádzania chemikálií na trh,

m) zabezpečuje ďalšie úlohy súvisiace s manažmentom rizík chemikálií v súlade s nariadením 
(ES)  1907/2006  a  nariadením  (ES)  1272/2008  podľa  metodických  pokynov  ECHA 
a Európskej komisie,

n)   spolupracuje so zástupcom Fóra na výmenu informácií za Slovenskú republiku.                 

(6) Oddelenie biocídov plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje činnosť asistenčného pracoviska (helpdesku) podľa čl. 81 ods. 2 nariadenia 

(EÚ)  č.  528/2012 a poskytuje  poradenstvo  podnikateľom pri  plnení  povinností  podľa 
zákona  č.  319/2013  Z.  z.  a   tohto  nariadenia; v spolupráci  s odborom  informatiky 
zabezpečuje  zverejňovanie  aktuálnych  informácií  na  internej  webovej  stránke 
ministerstva,
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b) plní  úlohy  príslušného  orgánu   a  príslušného  hodnotiaceho  orgánu  za  Slovenskú 
republiku podľa zákona č. 319/2013 Z. z. a nariadenia (EÚ) č. 528/2012, zabezpečuje 
medzinárodnú výmenu informácií,

c) plní  informačné  a  oznamovacie  povinnosti  za  Slovenskú  republiku  voči  Európskej 
komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012,

d) prijíma žiadosti na vykonanie hodnotenia účinnej látky, žiadosti o obnovenie schválenia 
účinnej  látky,  žiadosti  o autorizáciu,  obnovenie  alebo  zmenu  autorizácie  biocídneho 
výrobku alebo skupiny biocídnych výrobkov, 

e) zabezpečuje  činnosť  hodnotiaceho  príslušného  orgánu  a  hodnotenie  účinných  látok 
a referenčných biocídnych výrobkov, pre ktoré je Slovenská republika spravodajským 
členským  štátom  a  spolupracuje  pri  hodnotení  s navrhovateľom  a  ďalšími 
spolupracujúcimi osobami podľa  § 4 ods. 2 zákona č. 319/2013 Z. z.,

f) zastupuje  Slovenskú  republiku  v Stálom  výbore  pre  biocídne  výrobky  zriadenom 
pri Európskej komisii podľa čl. 82 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, v koordinačnej skupine 
pre vzájomné uznávanie autorizácií pri ECHA podľa čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, 

g) zastupuje  Slovenskú  republiku  vo  výbore  pre  biocídne  výrobky  (BPC)  a jeho 
podvýboroch,  zriadených  pri  ECHA  podľa  čl.  75  nariadenia  (EÚ)  č.  528/2012  a 
spracováva pozície za Slovenskú republiku, 

h) rozhoduje o autorizácii  biocídneho  výrobku a jej  zrušení,  zmene  a doplnení,  povoľuje 
paralelný  obchod  pre  biocídny  výrobok  alebo  udelenie  výnimky  na  sprístupnenie 
biocídneho výrobku alebo jeho použitie na území Slovenskej republiky podľa čl. 19 ods. 
5 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 na základe stanoviska odboru priemyslu a inovácií, ak by 
neautorizovanie biocídneho výrobku malo negatívne dôsledky na spoločnosť,

i) povoľuje  výnimky  z  nariadenia  (EÚ)  č.  528/2012  pre  biocídne  výrobky  a ošetrené 
výrobky v záujme obrany Slovenskej republiky,

j) povoľuje časovo obmedzené  sprístupnenie  biocídneho výrobku na trhu alebo použitie 
biocídneho výrobku na základe záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej  republiky, Ministerstva  pôdohospodárstva  a   rozvoja  vidieka  Slovenskej 
republiky, 

k) povoľuje vykonanie skúšok a testov neautorizovaných biocídnych výrobkov, 
l) vedie Register biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu Slovenskej republiky,
m) podieľa  sa  na  príprave  vecných  návrhov  národných  právnych  predpisov  a  právnych 

predpisov EÚ v oblasti sprístupňovania a používania biocídnych výrobkov na trhu,
n) koordinuje  a  zabezpečuje  ďalšie  činnosti  a úlohy  v súlade  s nariadením  528/2012/EU 

podľa metodických pokynov ECHA a Európskej komisie,
o) poskytuje súčinnosť pri výkone kontrolnej činnosti podľa zákona č. 319/2013 Z. z.

(7) Oddelenie hodnotenia rizík plní najmä tieto úlohy:
a) analyzuje a posudzuje toxikologické a ekotoxikologické testy, 
b) vykonáva  odborné  a  hodnotiace  činnosti  v  oblasti  fyzikálno-chemických, 

toxikologických, ekotoxikologických vlastností chemických látok a biocídov,
c) pripravuje a hodnotí expozičné scenáre a expozície,
d) aplikuje alternatívne metódy testovania, 
e) charakterizuje riziká chemických látok a biocídov, analyzuje možnosti manažmentu rizík,
f) vypracúva odborné podklady a návrhy dokumentácie pre harmonizované klasifikácie a 

označovania látok a účinných látok biocídov,
g)  pripravuje  stanoviská  v  oblasti  kvality  predkladaných  údajov  a  zdôvodnenia 

podľa nariadenia  (ES)  č.  1907/2006,  nariadenia  (ES)  č.  1272/2008 a  nariadenia  (EÚ) 
č. 528/2012, 

h) pripravuje stanoviská v rámci procesu hodnotenia dokumentácie,
i) hodnotí chemické látky podľa Priebežného akčného plánu Spoločenstva (CoRAP) podľa 

čl. 45 nariadenia (ES) č. 1907/2006,
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j) vykonáva odborné analytické a hodnotiace činnosti v oblasti procesu autorizácie,
k) vykonáva  odborné  analytické  a  hodnotiace  činnosti  v  oblasti  obmedzovania  výroby, 

uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov,
l) hodnotí účinné látky biocídov,
m) vykonáva  expertné  činnosti  hodnotiaceho  príslušného  orgánu  a  hodnotenie  účinných 

látok a referenčných biocídnych výrobkov,
n) posudzuje odborné a vedecké podklady v procesoch vzájomného uznávania biocídnych 

výrobkov,
o) vypracúva vedecké a odborné podklady k rozhodnutiu o autorizácii biocídneho výrobku 

a jeho zrušení, zmene a doplnení,
p) vypracúva vedecké a odborné podklady k povoleniu paralelného obchodu pre biocídne 

výrobky.“.

13. V Čl. 29 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa bod 8. 
Doterajšie body 9 až 14 sa označujú ako body 8 až 13.

14. V Čl. 31 ods. 3 písm. f) bod 5 znie:
„5.  práce spojené  s  technickou   údržbou, servisom   a   opravami   výpočtovej   techniky,  
poskytuje  poradenskú  službu  v  oblasti  použitia  prostriedkov  výpočtovej  techniky  pre 
užívateľov  na  ministerstve a dodávateľsky  zabezpečuje náhradné náplne  do  tlačových 
a reprografických zariadení,“.

15.  „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. 5, 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 dňom podpisu.

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