
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                               

 
                      Číslo spisu: 1378/2013-1000-2050

R O Z H O D N U T I E  č. 78/2013
ministra hospodárstva Slovenskej republiky

z  10. septembra 2013,

ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Podľa čl. 34 Organizačného poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
v  nadväznosti  na  rozhodnutie  č.  64/2013  ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
o organizačnej zmene 

I.
v y d á v a m

Dodatok č.  4  k Organizačnému poriadku Ministerstva  hospodárstva Slovenskej  republiky 
v znení Dodatkov č. 1 až 3 (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 Obsahu sa za článok 30a vkladá článok 30b, ktorý znie:
„Čl. 30b Odbor fúzií a akvizícií“. 

2. V Čl. 2 odsek 10 znie:
„(10) Organizačné útvary v priamom riadení vedúceho služobného úradu sú

a) sekcia rozpočtu a financovania, 
b) odbor hospodárskej správy,
c) odbor verejného obstarávania, 
d) osobný úrad,
e) odbor právnych služieb,
f) odbor fúzií a akvizícií,
g) odbor informatiky.“.

3. V Čl. 6 sa za ods. 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
 „(5)  V čase neprítomnosti  jedného štátneho tajomníka  podpisuje  písomnosti  druhý štátny 
tajomník.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9. 

4. V Čl. 7 ods. 8 písmeno a) znie:  
„a) priamo riadi



      1. generálneho riaditeľa sekcie rozpočtu a financovania, 
2. riaditeľa odboru hospodárskej správy,
3. riaditeľa odboru verejného obstarávania,

      4. riaditeľa osobného úradu,
5. riaditeľa odboru právnych služieb,
6. riaditeľa odboru fúzií a akvizícií,
7. riaditeľa odboru informatiky,“.

5. V Čl. 24 ods. 3 znie:
„(3) Sekcia podporných programov sa člení na

a) odbor riadenia operačných programov a metodiky, 
b) odbor programových a podporných činností ŠF, 
c) oddelenie overovania OP,
d) oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity ŠF.“.

6. V Čl. 24 odseky 6 a 7 znejú:  
„(6) Odbor programových a podporných činností ŠF plní úlohy v oblasti koordinácie 

prípravy a úpravy programových dokumentov operačných programov v gescii a spolugescii 
ministerstva,  zabezpečuje  úlohy  v  oblasti  implementácie  programu  interregionálnej 
spolupráce  v  podmienkach  Slovenskej  republiky  a  spolupodieľa  sa  na  monitorovaní 
a hodnotení OP KaHR.

(7) Odbor programových a podporných činností ŠF plní najmä tieto úlohy: 
a)   v oblasti štrukturálnych fondov EÚ a programov koordinuje

1.  tvorbu metodiky a spracovanie operačného programu pre využívanie  štrukturálnych 
fondov  EÚ  v oblasti  priemyselnej  výroby,  energetiky,  aplikovaného  výskumu, 
inovácií,  ochrany  spotrebiteľa,  obchodu  a  rozvoja  ostatných  sektorov  zahrnutých 
v operačnom programe so zohľadnením regionálnej politiky,

2.  postupy prác s vecne príslušnými  organizačnými  útvarmi ministerstva v súlade so 
schválenými  politikami  a  stratégiami  EÚ  a Slovenskej  republiky  pri  spracovaní 
vecného obsahu operačných programov,

3.  spracovanie   návrhov   základných   programových   dokumentov   pre   využívanie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ,

b)   v oblasti štrukturálnych fondov EÚ a programov zabezpečuje
1.  tvorbu   a    návrhy  priorít  na  využívanie  štrukturálnych  fondov  EÚ  v   priemysle 

a v službách,
2.   spoluprácu pri tvorbe nových nariadení súvisiacich so štrukturálnymi fondmi EÚ a ich 

implementáciou (pripomienkové konanie a účasť na rokovaniach),
3.   súlad dokumentov s predpismi Slovenskej republiky a EÚ,
4.   prípravu  podkladov  a  účasť  na  podvýboroch,  pracovných  skupinách,  expertných 

skupinách a monitorovacích výboroch,
c)   vypracúva obsahovú náplň návrhu programového manuálu operačného programu,
d)  spolupracuje s vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, profesijnými zväzmi 

a  združeniami,  vysokými  školami  a  vedeckovýskumnými  organizáciami  pri  príprave 
programových  dokumentov  na  využívanie  štrukturálnych  fondov  EÚ  v  oblasti 
priemyselnej výroby, energetiky, aplikovaného výskumu, inovácií, ochrany spotrebiteľa a 
obchodu,

e)  zúčastňuje  sa  na  práci  v  pracovných skupinách pri príprave operačného programu na 
ďalšie programové obdobie v súlade so stratégiou Slovenskej republiky a so synergickým 
efektom medzi jednotlivými operačnými programami v rámci Slovenskej republiky,
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f)   zúčastňuje  sa  na  práci  v  hodnotiacich  a  monitorovacích  štruktúrach  v  jednotlivých 
SO/RO, zúčastňuje sa na prípadných kontrolách u prijímateľov,

g)   zabezpečuje úlohy súvisiace s hodnotením OP KaHR,
h)  spolupracuje s  EK na príprave nového programového obdobia (spolupráca na príprave 

nových  oblastí  kohéznej  politiky  EÚ  pre  roky  2014  –  2020,  definovanie  priorít 
jednotlivých  krajín  a regiónov  pre  ďalšie  obdobie  po  roku  2013,  príprava  nových 
nariadení),

i)   zabezpečuje   úlohy  sekretariátu  pre Interný dozorný a   monitorovací  výbor pre fondy 
EÚ,                     

j)   zabezpečuje úlohy v oblasti implementácie programu interregionálnej spolupráce, 
k)  zastupuje  ministerstvo  na  zasadnutiach  monitorovacieho výboru pre Finančný nástroj 

Švajčiarskej  konfederácie,  Finančný  nástroj  Európskeho  hospodárskeho  priestoru 
a Finančný nástroj Nórskeho kráľovstva,

l)   zabezpečuje ďalšie úlohy súvisiace s agendou finančných prostriedkov EÚ a tretích krajín,
m)  spolupracuje   s  externou   právnickou   kanceláriou   v zmysle  uzatvorených  zmluvných 

vzťahov, 
n)  zabezpečuje  plnenie  aj  ďalších  úloh  súvisiacich  s  agendou  štrukturálnych fondov 

podľa pokynu generálneho riaditeľa sekcie.“.

7.  Čl. 24 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:  
„(10)  Oddelenie  monitorovania,  hodnotenia  a  publicity  ŠF  plní  úlohy  v oblasti 

monitorovania  a  hodnotenia  operačných  programov  v  gescii  ministerstva. 
Zabezpečuje publicitu týkajúcu sa štrukturálnych fondov EÚ podľa komunikačných plánov 
pre príslušný operačný program. Oddelenie  plní  funkciu rozpočtového garanta  pre  úhradu 
prvotných  výdavkov  súvisiacich  s  technickou  pomocou  OP  KaHR  v  rámci  rozpočtu 
podprogramu 07L04 a rozpočtového garanta pre úhradu oprávnených výdavkov technickej 
pomoci OP KaHR zo zálohových platieb poskytovaných pre projekty, kde prijímateľom je 
ministerstvo (okrem mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov ministerstva), v  rámci 
rozpočtu podprogramu 07L09. Oddelenie taktiež plní všetky povinnosti prijímateľa v rámci 
opatrenia 4.1 Technická pomoc OP KaHR  za ministerstvo ako Riadiaci orgán pre OP KaHR.  

(11) Oddelenie monitorovania, hodnotenia a  publicity ŠF plní najmä tieto úlohy:
a)   v oblasti štrukturálnych fondov EÚ a programov zabezpečuje

1. tvorbu a monitorovanie ukazovateľov pre napĺňanie cieľov stratégií a monitorovanie 
čerpania štrukturálnych fondov EÚ,

2.   publicitu pre operačné programy,
3.   mechanizmy výmeny dát medzi EK a ministerstvom za operačný program,
4.  vypracúvanie  vecnej náplne  návrhu  programového  manuálu operačného programu 

v rámci svojej pôsobnosti,
5.  spoluprácu pri tvorbe nových nariadení súvisiacich so štrukturálnymi fondmi EÚ a ich 

implementáciou (pripomienkové konanie a účasť na rokovaniach),
6.  prípravu  podkladov  a   účasť  na  podvýboroch, pracovných skupinách, expertných 

skupinách a monitorovacích výboroch,
b) monitoruje  realizáciu  stratégie  operačných  programov,  hodnotí  a  sleduje  zamerania 

projektov  a  programov  v  spolupráci  so  SO/RO  vrátane  vyhodnocovania  napĺňania 
merateľných ukazovateľov, 

c) zúčastňuje  sa  na  práci  v hodnotiacich  a  monitorovacích  štruktúrach  v   jednotlivých 
SO/RO, zúčastňuje sa na prípadných kontrolách u prijímateľov,

d)  zabezpečuje úlohy súvisiace s hodnotením SOP PS a OP KaHR,
e) zabezpečuje  úlohy  spojené  s  návrhom  štátneho  rozpočtu  pre  potreby  operačných 

programov v gescii a spolugescii ministerstva z vecného hľadiska,
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f) na účely opatrenia technická pomoc pri používaní štrukturálnych fondov EÚ 
1.  plní  funkciu  rozpočtového  garanta  pre  úhradu  prvotných  výdavkov  súvisiacich 

s technickou  pomocou  OP  KaHR  v rámci  rozpočtu  podprogramu  07L04  a  
rozpočtového garanta pre úhradu oprávnených výdavkov technickej pomoci OP KaHR 
zo zálohových platieb poskytovaných pre projekty, kde prijímateľom je ministerstvo 
(okrem  mzdových  výdavkov  oprávnených  zamestnancov  ministerstva),  v  rámci 
rozpočtu podprogramu 07L09,

2. vypracúva žiadosti o nenávratný finančný príspevok a žiadosti o platbu za ministerstvo 
v rámci OP KaHR, 

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.“.

8.  V Čl. 28 odsek 7 písm. g) znie:  
„g)  zabezpečuje  úlohy  súvisiace  s financovaním  a finančným hospodárením  rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva,“. 

9. V Čl. 28  ods. 7 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až  r) sa označujú ako písmená m) až q).

10. V Čl. 29 odsek 3 písm. a) bod 7 znie:  
„7. dodávateľsky zabezpečuje opravy kancelárskej techniky,“.

11. V Čl. 30 ods. 4 písm. f) bodu 17 sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

12. V Čl. 30 ods. 4  sa písmeno f) dopĺňa bodmi 18 a 19, ktoré znejú:
„18.  návrh rozpočtu mzdových prostriedkov za aparát  ministerstva a strednodobé finančné 
výhľady v tejto oblasti,
19.  štatistické  údaje  a  hlásenia  o  čerpaní  mzdových  prostriedkov  ministerstva,  vrátane 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, pre Štatistický úrad Slovenskej republiky alebo iný 
oprávnený orgán štátnej správy,“. 

13. V Čl. 30  sa ods. 4 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú: 
„g) zabezpečuje predbežnú a priebežnú kontrolu čerpania mzdových prostriedkov za aparát 
ministerstva,
h) navrhuje rozpočtové opatrenia mzdových prostriedkov za aparát ministerstva,
i)  zabezpečuje  úlohy  súvisiace  s financovaním  a finančným  hospodárením  Stálych  misií 
v zahraničí, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva.“.

14.  Za Čl. 30a sa vkladá Čl. 30b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Čl. 30b
Odbor fúzií a akvizícií

(1)  Odbor fúzií  a akvizícií je  organizačne  začlenený  do  priamej  riadiacej  pôsobnosti 
vedúceho služobného úradu. 

(2)  Odbor  fúzií  a akvizícií  plní  úlohy  v oblasti konzultačných  činností  súvisiacich 
s  posúdením finančnej výkonnosti spoločností s majetkovou účasťou štátu, ako aj v oblasti 
vypracúvania  komplexných  analýz  prevodu  a  prechodu  vlastníckych  podielov  štátu 
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a súkromných  vlastníkov  na  nových  vlastníkov.  Podieľa  sa  na  príprave  koncepčných 
materiálov patriacich do pôsobnosti vedúceho služobného úradu.

(3) Odbor fúzií a akvizícií plní najmä tieto úlohy:
a) všetky  konzultačné  činnosti  súvisiace  s  posúdením  finančnej  výkonnosti  spoločností 

s majetkovou účasťou štátu,
b) všetky   konzultačné    činnosti    súvisiace   s   vytvorením  energetického  holdingu  a 

posúdením majetkových zmien v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu,
c)   uplatňuje systém kvality v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu,
d) vypracúva   stanoviská   pre   zástupcov  štátu  vo  výkonných  a dozorných  orgánoch 

spoločností s majetkovou účasťou štátu,
e)  vypracúva  komplexné  analýzy  prevodu  a  prechodu  vlastníckych  podielov  štátu 

a súkromných vlastníkov na nových vlastníkov,
f) vytvára   podklady   k   akvizíciám  a  fúziám spoločností  v pôsobnosti  ministerstva, 

týkajúce  sa  ochrany  hospodárskej  súťaže  na  úrovni  Slovenskej  republiky  a Európskej 
únie, 

g) vytvára  komplexné  finančné  a   právne  podklady  k   reštrukturalizácii  spoločností 
v pôsobnosti ministerstva,

h) vypracúva   návrhy   na   efektívne   nakladanie   s   prostriedkami   štátu   v  oblasti 
dividendovej politiky, 

i) spolupracuje  s  príslušnými  organizačnými  útvarmi  ministerstva  a  inými  ústrednými 
orgánmi  štátnej  správy,  Úradom vlády  Slovenskej  republiky   a   orgánmi  spoločností 
s majetkovou účasťou štátu,

j) podieľa sa na  príprave koncepčných a strategických materiálov, ako aj operatívnych úloh 
patriacich do pôsobnosti vedúceho služobného úradu,

k) plní vybrané úlohy a povinnosti delegované z úrovne vedúceho služobného úradu.“.

15. V Čl. 31 ods. 3 písmeno f) znie:  
„f) zabezpečuje

1. technicky  a programovo  prevádzku  lokálnej   počítačovej   siete   ministerstva, 
bezpečnosť a archiváciu základnej programovej a údajovej siete,

  2. centrálnu antivírusovú kontrolu programov a údajov v IS ministerstva,
  3. inštaláciu systémového  a  aplikačného vybavenia  a  prvotné  zaškolenie  užívateľov 

pre prácu s výpočtovou technikou,
  4. internú a externú elektronickú poštu ministerstva,
  5. práce spojené   s   technickou   údržbou   a   opravami   výpočtovej    techniky, 

poskytuje poradenskú službu v oblasti použitia prostriedkov výpočtovej techniky pre 
užívateľov na ministerstve,

  6. spracovanie informácií  zverejňovaných  na  interných  a  externých  informačných 
www  serveroch  ministerstva,  pričom   v   spolupráci   s  komunikačným oddelením 
zabezpečuje, aby tieto informácie boli v kodifikovanej forme štátneho jazyka,

  7. väzby telekomunikačnej a výpočtovej techniky pri napojení na externé údajové zdroje,
  8. výkon   povinností   vyplývajúcich   z   prevádzkovania   koncového   uzla   vládnej 

siete GOVNET,  
  9. v spolupráci so sekciou zahraničného obchodu 

9a. komplexný databázový systém pre podporu zahraničného obchodu,
9b. databázu obchodno-ekonomických informácií o krajinách,  

10. v spolupráci so sekciou podporných programov odborné hodnotenie žiadostí o NFP na 
materiálno-technické  zabezpečenie  predložených  odborom  riadenia  operačných 
programov a metodiky za jednotlivé SORO a VÚC, 

11. plnenie  úloh  súvisiacich  so  spravovaním  a zabezpečovaním  hlasových 
telekomunikačných služieb pomocou dátovej siete (VoIP),
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12. plnenie  úloh  súvisiacich  so  spravovaním  a zabezpečovaním  správy  a  údržby 
reprografických zariadení,

13. plnenie  úloh  súvisiacich  so  stanovovaním  cieľov,  politík  a stratégií  v oblasti 
implementácie, rozvoja a prevádzky IKT,

14. plnenie  úloh  súvisiacich  s metodickým  usmerňovaním,  koncepčným  rozvíjaním 
a koordináciou  činností   v  oblasti  IKT  v pôsobnosti  ministerstva,  ako  aj  jeho 
podriadených organizácií,

15. plnenie úloh súvisiacich so zabezpečovaním implementácie jednotnej bezpečnostnej 
politiky,  štandardizácie  postupov;  podieľa  sa  na  zvýšení  povedomia  zamestnancov 
v oblasti informačných technológií,“.      

16.  „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. 3, 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 10. septembra 2013.

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