
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                               

 
                 Číslo spisu: 10224/2014-1000-5773

R O Z H O D N U T I E  č. 4/2014
ministra hospodárstva Slovenskej republiky

z  31. januára 2014,

ktorým sa vydáva Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Podľa čl. 34 Organizačného poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
v  nadväznosti  na  rozhodnutie  č.  85/2013  ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
o organizačnej zmene 

I.
v y d á v a m

Dodatok č.  5  k Organizačnému poriadku Ministerstva  hospodárstva Slovenskej  republiky 
v znení Dodatkov č. 1 až 4 (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 27b vkladá článok 27c, ktorý znie:
„Čl. 27c Centrum pre chemické látky a prípravky“. 

2. V Čl. 2 odsek 9 znie:
„(9) Organizačné útvary v priamom riadení štátneho tajomníka II sú

a) sekcia energetiky, 
b) odbor legislatívy,
c) Centrum pre chemické látky a prípravky.“. 

3. V Čl. 3 odsek 2 znie:
„(2) Rozpočtové organizácie v pôsobnosti ministerstva sú

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) Puncový úrad Slovenskej republiky,
c) Hlavný banský úrad,



d) Múzeum obchodu Bratislava,
e) Štátna energetická inšpekcia.“.

4. V Čl. 6 odsek 9 znie:
„(9) Štátny tajomník II priamo riadi 

a) generálneho riaditeľa sekcie energetiky, 
b) riaditeľa odboru legislatívy, 
c) riaditeľa Centra pre chemické látky a prípravky.“. 

5. V Čl. 13 odsek 3 znie:
„(3) Stálymi poradnými orgánmi ministra sú 

a)  Porada  vedenia  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  (ďalej  len   „porada 
vedenia“),   

b) Krízový štáb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
c) Stála osobitná komisia pre konanie o rozklade, 
d) Rozkladová komisia,
e) Osobitná rozkladová komisia, 
f) Rozkladová komisia vo veciach rozhodnutí Centra pre chemické látky a prípravky.“.

6. Čl. 17 vrátane nadpisu znie:  

„Čl. 17
Odbor bezpečnosti a krízového riadenia

      (1) Odbor  bezpečnosti  a  krízového  riadenia  je  organizačne  začlenený   do   priamej 
riadiacej pôsobnosti ministra.

(2) Odbor  bezpečnosti  a  krízového  riadenia plní  úlohy  v oblasti  realizácie  úloh 
a opatrení  podľa zákona  č.  215/2004  Z.  z.  o ochrane  utajovaných  skutočností  a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  a nadväzujúcich  vyhlášok 
Národného  bezpečnostného  úradu  (NBÚ),  riadenia  úloh  hospodárskej  mobilizácie  (HM), 
analýz,  koordinácie,  kontroly  a navrhovania  úloh  a opatrení  na  riešenie  krízových  situácií 
v pôsobnosti  ministerstva,  zabezpečovania  plnenia  rezortných  úloh  týkajúcich  sa  obrany, 
plnenia  úloh  vyplývajúcich  z  činnosti  vo  vzťahu  k  NATO  a  úloh  civilnej  ochrany 
obyvateľstva (CO).

(3) Odbor bezpečnosti a krízového riadenia plní najmä tieto úlohy:
a) určuje  základné  vymedzenie  utajovaných  skutočností,  a ak  neurčí  inak,  rozhoduje 

o lehotách, zmene a zrušení stupňa utajovaných skutočností,
b) určuje a zodpovedá za koncepciu ochrany utajovaných skutočností a vytvára podmienky 

na jej zabezpečenie,
c) určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými 

skutočnosťami,
d) kontroluje  ochranu  utajovaných  skutočností  na  pracoviskách  ministerstva 

a u podnikateľov (podnikateľských subjektoch),  ktorým utajované skutočnosti postúpil,
e) archivuje utajované skutočnosti,
f) rozmnožuje utajované písomnosti,
g) koordinuje  činnosť  ministerstva  smerom ku Kancelárii  Bezpečnostnej  rady Slovenskej 

republiky,  k Slovenskej informačnej službe a k NBÚ,
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h) navrhuje určenie chráneného priestoru kategórie v príslušnom stupni utajenia a realizuje 
úlohy  na  zabezpečenie  týchto  priestorov  podľa  platných  legislatívnych  a technických 
noriem,

i) realizuje úlohy Rezortného šifrového orgánu ministerstva,
j) realizuje utajenú komunikáciu s určenými ústrednými orgánmi  štátnej  správy  Slovenskej
      republiky,
k) žiada NBÚ  o vydanie  certifikátu  o bezpečnostnej  previerke  fyzickej  osoby  (ďalej  len 

„certifikát osoby“) NATO a EÚ, 
l) žiada NBÚ o vykonanie bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, 

ktorá má byť určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia 
Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné,

m) vykonáva 
1. poučenie oprávnených osôb, ktorým boli vydané certifikáty osoby NATO a EÚ,
2. poučenie osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami príslušných 

stupňov utajenia, 
3. bezpečnostné previerky I. stupňa zamestnancov ministerstva,

n) prešetruje a vedie evidenciu neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami ako 
aj  oznamuje  neodkladne NBÚ neoprávnenú  manipuláciu  s utajovanými  skutočnosťami 
a pokusy narušenia ochrany utajovaných skutočností,

o) oznamuje NBÚ zmenu rozsahu oboznamovania sa s utajovanými  skutočnosťami,  ktorá 
nastala u oprávnenej osoby, zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu 
a štátnej príslušnosti oprávnenej osoby, ako aj iné skutočnosti, o ktorých sa hodnoverne 
dozvie a sú dôležité na vznik oprávnenia, 

p) oznamuje vopred NBÚ prípravu a uzatvorenie medzinárodnej zmluvy, obchodnej zmluvy 
so zahraničnou osobou alebo so spoluúčasťou zahraničnej osoby, ktorej  predmetom sú 
utajované skutočnosti,

q) vopred  oznamuje NBÚ zánik,  splynutie,  zlúčenie,  zrušenie  alebo  rozdelenie  štátneho 
orgánu, u ktorého sú uložené utajované skutočnosti,

r) určuje  podmienky  overovania  odbornej  spôsobilosti  zamestnanca  na  úseku  šifrovej 
ochrany informácií,

s) usmerňuje činnosť bezpečnostnej služby pri dodržiavaní zásad zabezpečenia objektovej 
a fyzickej bezpečnosti na ministerstve,

t) vedie 
1. centrálnu evidenciu všetkých prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
2. evidenciu  o začatí  plnenia  úloh výskumu,  vývoja,  projekcie  a výroby,  ak  obsahujú 

utajované skutočnosti príslušných stupňov utajenia ako aj informuje NBÚ o daných 
skutočnostiach,

3. evidencie a zoznamy oprávnených osôb, ktoré sa môžu oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami príslušných stupňov utajenia a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,

4. evidenciu zamestnancov na úseku šifrovej ochrany informácií,
5. register  utajovaných  písomností  za  účelom  ochrany  utajovaných  písomností 

poskytnutých a prijatých v rámci medzinárodnej spolupráce,
6. protokol utajovaných písomností v rámci pôsobnosti ministerstva,
7. evidenciu  fyzickej  a objektovej  bezpečnosti  ministerstva  a  určených  chránených 

priestorov,
8. evidenciu dokumentácie technických prostriedkov,
9. evidenciu certifikátov technických prostriedkov a protokolov o schválení technických 

prostriedkov do prevádzky v rámci pôsobnosti ministerstva,
u) vypracúva 

1. koncepciu ochrany utajovaných skutočností v rámci pôsobnosti ministerstva,
2. koncepciu rozvoja šifrovej ochrany informácií na podmienky ministerstva,
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3. určenie  navrhovanej  osoby  na  oboznamovanie  sa  s utajovanými  skutočnosťami 
a zrušuje  takéto  určenie,  určuje  rozsah  a potrebu  oboznamovania  sa  osôb 
s utajovanými  skutočnosťami  a zabezpečuje  ich  oboznamovanie  sa  s právami 
a povinnosťami podľa príslušného zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, 

4. ročnú správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností, 
5. smernice o  používaní  technických  prostriedkov  osobitne  pre  bezpečnostných 

správcov,  správcov  informačných  systémov  a pre  jednotlivých  používateľov  alebo 
skupiny používateľov,

6. smernicu pri zabezpečovaní realizácie ochrany utajovaných skutočností, 
7. bezpečnostné projekty a smernice pre správu a používanie technických prostriedkov 

ministerstva a zabezpečuje realizáciu úloh vyplývajúcich z týchto dokumentov,
8. zmluvu medzi ministerstvom a podnikateľskými subjektmi o postupovaní utajovaných 

skutočností,
9. analýzu čerpania finančných prostriedkov na úseku  ochrany  utajovaných  skutočností
      podľa požiadaviek NBÚ,

v) zabezpečuje
1. vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca,
2. certifikáciu technických prostriedkov v predpísanom rozsahu,
3. ochranu objektov a chránených priestorov,
4. prepravu utajovaných skutočností,
5. ukladanie  utajovaných  písomností  v bezpečnostných  úschovných  objektoch 

(počítačových serverov v týchto objektoch),
6. obranno-technické prehliadky v určených priestoroch ministerstva a vedie
7. záznamy o vykonaných prehliadkach,

w) získava,  sústreďuje,  analyzuje  a  preveruje  informácie  o   bezpečnostných  rizikách, 
týkajúcich sa pôsobnosti ministerstva a jeho zamestnancov,

x) spolupracuje s odborom výkonu obchodných opatrení pri výkone kontroly dodržiavania 
zásad  ochrany  fyzickej  a  objektovej  bezpečnosti  v  objektoch  osobitnej  dôležitosti 
a ďalších dôležitých objektoch,

y) v oblasti krízového riadenia v rezorte ministerstva
  1. vytvára, udržiava a zdokonaľuje systém krízového riadenia,
  2. analyzuje,  vyhodnocuje  a vedie  prehľad  zdrojov  rizík  a  ohrození  nevojenského 

charakteru,
  3. analyzuje,  plánuje  a pripravuje  opatrenia  na  riešenie  krízovej  situácie  a kontroluje 

plnenie úloh a opatrení uložených pri jej riešení,
  4. spracúva, vydáva a vyžaduje uplatňovanie odborných smerníc, metodických pokynov 

a vzorových  dokumentov  na  usmerňovanie  úloh  a opatrení  na  riešenie  krízových 
situácií,

  5. zabezpečuje transfer informácií pre členov Krízového štábu Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky a vypracúva odborné podklady na jeho rokovania,  

  6. aktualizuje plány spohotovenia,
z) v oblasti riadenia úloh HM

  1. koordinuje  ústredné  orgány štátnej  správy,  Rozhlas  a  televíziu  Slovenska (RTVS), 
Národnú banku Slovenska (NBS), obvodné úrady v sídle kraja, obvodné  úrady, obce 
a subjekty HM v pôsobnosti ministerstva, 

  2. vydáva a aktualizuje rozhodnutia  o určení súkromných právnických osôb vo svojej 
pôsobnosti za subjekty HM, určuje a aktualizuje rozsah plnenia opatrení HM, vedie 
správne konanie so subjektmi HM a na základe relevantných dôvodov zrušuje určené 
subjekty HM vo svojej pôsobnosti,

  3. predkladá vláde návrhy na určenie alebo zrušenie ústredných orgánov štátnej správy 
ako subjektov HM,
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  4. koordinuje udržiavanie a využívanie Jednotného informačného systému hospodárskej 
mobilizácie  (JIS  HM),  vydávanie  metodických  pokynov  JIS  HM,  vývoj 
špecifického aplikačného programu, jeho up date a up grade a zabezpečuje servis,

  5. vydáva metodické usmernenia na spracovanie krízových plánov subjektov HM,      
  6. predkladá vláde, po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu 

alebo v čase vojny, návrhy na vykonanie opatrení HM,  
  7. spracúva  a aktualizuje  krízový  plán  ministerstva;  usmerňuje  subjekty  HM  pri 

aktualizácii  špecifického  aplikačného  programu  JIS  HM  a   aktualizuje  ho  podľa 
požiadaviek subjektov HM,

  8. vykonáva  kontrolu  krízových  plánov  v subjektoch  HM  a  v ústredných  orgánoch 
štátnej správy,

aa) v oblasti  organizácie  výroby  a služieb  na  zabezpečenie  prežitia  obyvateľstva  a  na 
zabezpečenie  činnosti  ozbrojených  síl  a ozbrojených bezpečnostných  zborov,  ako  aj 
ostatných zložiek Integrovaného záchranného systému 

  1. vykonáva  výber  a zabezpečuje  potreby  zložiek  zasahujúcich  v krízovej  situácii 
a postihnutého obyvateľstva,

  2. koordinuje organizačné, materiálno-technické a personálne opatrenia na zabezpečenie 
výroby alebo služieb,

bb) v oblasti regulácie rozvodu a spotreby elektriny, tepla a plynu spracúva  podklady z analýz 
rizík vrátane spracúvania manuálov na riešenie krízových situácií,

cc) v oblasti uchovania výrobných schopností koordinuje organizačné, materiálno-technické 
a personálne  opatrenia  na  zabezpečenie  výroby  v súčinnosti  s Ministerstvom  obrany 
Slovenskej republiky a subjektov HM vo svojej pôsobnosti,

dd) v oblasti  organizácie  dodávok  životne  dôležitých  tovarov  a výrobkov  s využitím 
mimoriadnych regulačných opatrení

  1. koordinuje  obvodné  úrady  pri  organizovaní  predaja  výrobkov  na  prídel,  predaja 
obmedzeného  množstva  výrobkov  a zabezpečenia  cenovej  stability  po  vyhlásení 
krízových stavov,

  2. vedie  centrálnu  evidenciu  odberných  oprávnení  a zabezpečuje  tlač  nákupných 
preukazov  a prídelových lístkov pre obyvateľstvo  Slovenskej republiky na základe 
potreby obvodných úradov a obcí,

  3. spracúva a aktualizuje metodické usmernenia pre obvodné úrady v sídle kraja,
ee) spolupracuje s inými orgánmi v období krízovej situácie pri

  1. zriaďovaní  výdajní  odberných  oprávnení  s obcami  prostredníctvom  obvodných 
úradov,

  2. organizácii zdravotníckeho zabezpečenia v prípade epidémie alebo pandémie,
  3. organizácii  dopravného  zabezpečenia,  organizácii  poskytovania  elektronických 

komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb a organizácii poštových 
služieb, 

  4. organizácii stavebných a sanačných činností v oblasti energetiky,
  5. organizácii veterinárnej starostlivosti, organizácii výroby potravín,
  6. organizovaní vodohospodárskych, hydrologických a meteorologických služieb,          
  7. finančnom pokrytí plnenia úloh HM realizovaných v období krízovej situácie, 
  8. tvorbe,  hospodárení  a použití  štátnych  hmotných  rezerv  a pri  riešení  stavu ropnej 

núdze, pri spracovaní plánov tvorby mobilizačných rezerv za rezort ministerstva, pri 
posudzovaní  žiadostí  ochraňovateľov  mobilizačných  rezerv  na  obmeny,  zameranie, 
doplňovanie, výpožičky, vyčleňovanie a presuny hnuteľného aj nehnuteľného majetku 
mobilizačných rezerv, pri vypracúvaní koncepcie štátnych hmotných rezerv, 

  9. organizácii redukovaného výchovno-vzdelávacieho procesu pre krízové stavy,
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ff) v oblasti  organizácie  sanačných  činností  koordinuje  cvičenia  havarijného  – 
obnovovacieho systému na zabezpečenie obnovy energetických objektov a sietí, 

gg) v oblasti finančného zabezpečenia HM
  

1. plní úlohy spojené s prípravou štruktúry a rozsahu výdavkov na HM z prostriedkov 
štátneho rozpočtu pre ústredné orgány štátnej správy, pre obvodné úrady v sídle kraja, 
vyššie  územné  celky  (VÚC),  obce,  RTVS,  NBS  a pre  subjekty  v pôsobnosti 
ministerstva,

  2.  pripravuje návrhy zmlúv o financovaní v oblasti HM, 
  3. zabezpečuje prípravu podkladov na úhradu nákladov na HM pre subjekty HM, pre 

ktoré je správcom rozpočtového programu,
  4. kontroluje financovanie v subjektoch HM a v ústredných orgánoch štátnej správy,

hh) v oblasti vedenia evidencie o ľudských zdrojoch a vecných prostriedkoch
  1. schvaľuje  požiadavky  subjektov  HM,  ktorých  zriaďovateľom  je  ministerstvo, 

na oslobodenie od mimoriadnej služby,
  2. vedie  evidenciu  zamestnancov  ministerstva  na účel  pracovnej  povinnosti  a na  účel 

oslobodzovania od mimoriadnej služby v ozbrojených silách,
  3. vedie prehľady typovej a množstevnej skladby cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel 

(dopravných a mechanizačných prostriedkov) ministerstva a subjektov HM vo svojej 
pôsobnosti na účel vecného plnenia, 

ii) v oblasti ochrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov
  1. v súčinnosti  s Ministerstvom  obrany  Slovenskej  republiky  vypracúva  a aktualizuje 

zásady ochrany objektov osobitnej  dôležitosti  (OOD) a ďalších dôležitých objektov 
(ĎDO), spolupracuje pri spracúvaní vládneho materiálu, ktorým sa zaraďujú stavby 
a budovy do kategórie OOD a ĎDO a ktorým sa stanovuje spôsob ochrany a obrany 
OOD a ĎDO,

  2. koordinuje  investičnú činnosť v oblasti  Integrovaných bezpečnostných systémov na 
OOD, modernizáciu a rekonštrukciu technických zabezpečovacích systémov na OOD, 
výber, výcvik, preskúšavanie a certifikovanie bezpečnostných služieb,

  3. zabezpečuje prevod vybudovaného majetku na OOD do vlastníctva štátu a do správy 
ministerstva, vypracúvanie zmlúv o výpožičke na využívanie majetku štátu,

  4. vykonáva vyrozumenie prevádzkovateľa OOD alebo ĎDO v prípade ohrozenia, 
jj) v oblasti ochrany životne dôležitých zdrojov

1. určuje životne dôležité  zdroje  v  oblasti  energetických  zdrojov,  prvkov  distribučnej 
    sústavy  energetiky   a   plynárenstva   a   zdrojov   zásob   pohonných   hmôt   a   ropy,

  2. vykonáva   vyrozumenie   prevádzkovateľa   životne   dôležitých   zdrojov   v    prípade 
      ohrozenia, 

kk) v oblasti organizácie dodávok pohonných hmôt 
 1. vydáva metodické usmernenie na organizáciu dodávok pohonných hmôt,
 2. v  období  krízovej   situácie   usmerňuje   dodávateľa   pohonných   hmôt   za   účelom 
       organizácie výdaja pohonných hmôt na pohotovostných čerpacích staniciach,
 3. zabezpečuje funkčnosť náhradných  zdrojov  elektriny  na  vybraných  pohotovostných 
       čerpacích staniciach,

ll) v oblasti vyplývajúcej pre Slovenskú republiku z členstva v NATO
  1. plní úlohy vo sfére hospodárstva  a priemyslu, vyplývajúce pre členské štáty NATO 

zo strategickej koncepcie NATO, 
  2. plní rezortné úlohy obranného plánovania,
  3. plní rezortné úlohy civilného núdzového plánovania,
  4. podieľa sa na činnosti plánovacej skupiny „Priemyselné zdroje a komunikačné služby“ 

(IRCS NATO) v rámci Výboru pre civilné núdzové plánovanie (CEPS),  
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  5.  spolupracuje  s krajinami  EAPC/NATO  pri  aktualizovaní  medzinárodnej  príručky 
plánovacej  skupiny  Priemyselné  zdroje  a  komunikačné  služby  NATO   Reference 
Book  k   modelom  a  opatreniam  pripraveným  v krajinách  NATO  na  využitie 
v krízových stavoch,

 
 6.  zúčastňuje sa plenárnych rokovaní a ostatných aktivít plánovacej skupiny Priemyselné 

zdroje a komunikačné služby NATO,
mm) v oblasti obranného plánovania

  1. v súčinnosti  s  Ministerstvom  obrany  Slovenskej  republiky  spracúva  podklady 
obranného plánovania,

  2. zabezpečuje investičnú činnosť v oblasti obrannej infraštruktúry,
nn) v oblasti CO

  1. v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti CO,
  2. plánuje, pripravuje a realizuje školenia zamestnancov ministerstva,
  3. vykonáva odbornú prípravu funkcionárov štábu CO a osôb zaradených do odborných 

jednotiek CO na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,
oo) v oblasti správy nehnuteľného a hnuteľného majetku HM zabezpečuje

  1. prevod  majetku  (nadobudnutého  od  roku  1994  v rámci  investícií  mobilizačnej 
infraštruktúry)  do  vlastníctva  štátu,  hospodárenie  s majetkom,  vypracovanie 
a aktualizovanie  zmlúv  o jeho  výpožičke,  servis,  opravy  a technické  zhodnotenie 
majetku,

  2. vedie  evidenciu  hospodárenia  s hnuteľným majetkom HM, vypracúva  a aktualizuje 
zmluvy o výpožičke, zabezpečuje servis a opravy technických prostriedkov JIS HM, 

  3. kontroluje hospodárenie s majetkom HM,
  4. posudzuje  návrhy  subjektov  HM  na  likvidáciu  majetku  na  účely  HM  a vydáva 

stanoviská pre ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy a obce 
na likvidáciu majetku na účely HM,

  5. pripravuje podklady na rozhodnutie pre komisiu ministerstva k likvidácii majetku na 
účely HM v pôsobnosti rezortu,

pp) v oblasti kritickej infraštruktúry (KI)
1. je gestorom úloh vyplývajúcich ministerstvu zo zákona č.  45/2011 Z. z. o ochrane 

kritickej infraštruktúry,
2. spolupracuje na príprave materiálov a  právnych  predpisov  súvisiacich  s  ochranou 

KI v Slovenskej republike,
3. vypracúva návrh sektorových kritérií a európskych sektorových kritérií, 
4. vypracúva návrh na určenie prvku a jeho zaradenie do sektora KI, ako aj návrh na 

vyradenie prvku zo sektora KI,
5. oznamuje  prevádzkovateľovi  rozhodnutie  o  určení,  ako  aj  rozhodnutie  o  vyradení 

prvku v rámci sektora KI,
6. prehodnocuje prvky KI za svoju pôsobnosť,
7. vypracúva analýzu rizík sektora a jej aktualizáciu,
8. spolupracuje na príprave dokumentácie v oblasti KI,
9. vykonáva ďalšie činnosti podľa platnej legislatívy v oblasti KI,

qq) v oblasti  Bezpečnostného  systému  Slovenskej  republiky  zabezpečuje  realizáciu  úloh 
vyplývajúcich  zo  schválenej  Koncepcie  bezpečnostného  systému,  podieľa  sa  na 
spracovaní  vecnej  stránky  novely  Ústavy  Slovenskej  republiky,  ústavného  zákona 
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 
a núdzového  stavu  v znení  neskorších  predpisov,  realizácii  ustanovení  zákona 
o hospodárskej mobilizácii ako súčasti podsystému zabezpečenia v rámci bezpečnostného 
systému.“.

7. V Čl. 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
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„Sekcia  zabezpečuje  činnosť  Rozkladovej  komisie  vo  veciach  rozhodnutí  Centra  pre 
chemické látky a prípravky a plní úlohy súvisiace s prípravou podkladov pre rozhodovanie 
o opravných prostriedkoch proti vydaným rozhodnutiam organizačného útvaru Centrum pre 
chemické látky a prípravky na zasadnutia Rozkladovej komisie vo veciach rozhodnutí Centra 
pre chemické látky a prípravky.“.     
8. V Čl. 22 odsek 3 znie:  

„(3) Sekcia stratégie metodicky usmerňuje činnosť
a) Puncového úradu Slovenskej republiky,
b) Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania,
c) Inovačného fondu, 
d) spoločnosti MH Invest, s.r.o., 
e) spoločnosti MH Development s.r.o., 
f) Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v oblasti inovácií.“.

9. V Čl. 22 odseky 9 až 11 znejú: 
„(9)  Odbor  priemyslu  a  inovácií stanovuje  stratégiu  rozvoja  priemyselnej  výroby, 

malého a stredného podnikania (MSP) a stratégiu tvorby a  realizácie inovácií  v oblastiach 
v  pôsobnosti  ministerstva,  vypracúva  návrhy  a  uplatňuje  nástroje  priemyselnej  politiky 
a inovačnej politiky, zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti puncovníctva a skúšobníctva 
drahých kovov, v oblasti  legálneho zaobchádzania  s drogovými prekurzormi a prekurzormi 
výbušnín a v oblasti odvetvovej koncepcie prípravy mládeže v rezorte hospodárstva.

(10) Odbor priemyslu a inovácií sa člení na
a) oddelenie priemyselných stratégií,
b) oddelenie MSP a inovácií.

(11) Odbor priemyslu a inovácií plní najmä tieto úlohy: 
a) vypracúva

  1. inovačnú  stratégiu  a  inovačnú  politiku  v   oblastiach  v pôsobnosti  ministerstva  a  
stratégiu rozvoja priemyselnej výroby s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, 
potravinárstva a stavebných výrobkov,

  2. návrh na uplatňovanie nástrojov priemyselnej politiky a inovačnej politiky,
  3. podklady pre rokovania a zabezpečovanie účasti v pracovných skupinách Rady EÚ pre 

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

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

  5. návrhy zamerania úloh výskumu a vývoja v oblasti obranného priemyslu,
  6. odvetvovú koncepciu prípravy mládeže na povolania v rezorte hospodárstva, návrhy 

na obsah odborného vzdelávania v učebných plánoch a učebných osnovách odborných 
predmetov,  návrhy  na  zmeny  v sústave  študijných  a učebných  odborov  stredných 
odborných učilíšť a stredných odborných škôl,

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

   8. stanoviská pre zástupcov ministerstva v riadiacich orgánoch NARMSP,
9. návrhy na efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi v oblasti podpory MSP, 
10. stratégiu rozvoja MSP a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie,
11. 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, 
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b) spolupracuje
  1. s príslušným  organizačným  útvarom  ministerstva  pri  tvorbe  strategických  cieľov 

vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v EÚ za oblasť inovácií a priemyselnej 
výroby  s výnimkou  spracovania  dreva,  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. pri plnení záväzkov a uplatňovaní práv vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky 
v medzinárodných organizáciách (EÚ, OECD), 

  5. s podnikateľskou sférou v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,
  6. na  zabezpečovaní  úloh  súvisiacich  s členstvom Slovenskej  republiky  v  EÚ (najmä 

z pohľadu Európskej  obrannej agentúry  (EDA) a NATO za oblasť vojenskej výroby,
  7. 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,

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

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

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

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

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 puncovníctve a skúšobníctve drahých kovov,
   3. výkon štátnej správy v oblasti zaobchádzania s drogovými prekurzormi a prekurzormi 

výbušnín,
   4. plnenie úloh v oblasti výskumu a vývoja v obrannom priemysle,
   5. spoluprácu s EK, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Colným riaditeľstvom 

Slovenskej  republiky  a  ŠÚKL  v  oblasti  legálneho  zaobchádzania  s  drogovými 
prekurzormi vrátane kontroly prevádzkovateľov,

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  MSP, 

inovácií a  priemyselných odvetví, 
g) zabezpečuje  súčinnosť  s  vecne  príslušnými  ústrednými  orgánmi  štátnej  správy  pri 

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

h) pripravuje  návrhy  právnych  predpisov v  rámci  implementácie  právnych  predpisov  EÚ 
súvisiacich s pôsobnosťou odboru do národnej legislatívy,

i) rozhoduje  o  opravných  prostriedkoch  proti  vydaným  rozhodnutiam  Puncového  úradu 
Slovenskej republiky,
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j) 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,

k) 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,

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

m) v oblasti stratégie, podpory a rozvoja malého a stredného podnikania
  1. navrhuje nástroje podpory a programy podpory malého a stredného podnikania,
  2. koordinuje a usmerňuje aktivity NARMSP pri zabezpečovaní rozvoja podpory malého 

a stredného podnikania, 
  3. vypracúva stratégiu rozvoja MSP, 
4. zabezpečuje aktivity spojené s funkciou národného koordinátora pre Small Business 

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

MSP,
n) metodicky usmerňuje Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v oblasti inovácií,
o) metodicky usmerňuje Inovačný fond,
p) metodicky usmerňuje podporu inovačných procesov v regiónoch, 
q) pripravuje materiály na rokovanie bezpečnostnej rady za oblasť vojenskej výroby.“.

10. V Čl. 22 ods. 13 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkou. 

11. V Čl. 22 ods. 13 sa vypúšťa písmeno i).

12. Za Čl. 27b sa vkladá Čl. 27c, ktorý 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 
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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.

(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,

c) prijíma  žiadosti,  rozhoduje  o  udeľovaní  výnimiek  z požiadavky  na  biologickú 
odbúrateľnosť  povrchovo aktívnych látok  v detergentoch a informuje o tom Európsku 
komisiu 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 
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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 na rokovaniach príslušných orgánov pre REACH a CLP – 
CARACAL,  riaditeľov  príslušných  orgánov  organizovaných  pri  ECHA,  zástupcov 
helpdeskov  členských  krajín,   pracovných  skupín  pri  Európskej  komisii  a ECHA pre 
klasifikáciu a označovanie látok, pre nanomateriály, endokrinné disruptory, pre riadenie 
rizík chemikálií (RIMEDE),

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) zabezpečuje  technickú  a expertnú  podporu  členom RAC, SEAC, MSC pri  výkone ich 
činností za Slovenskú republiku,

m) spolupracuje  s  dotknutými  orgánmi  podľa  odseku  3  pri  návrhu  opatrení  v rámci 
manažmentu chemických látok podľa nariadenia REACH za Slovenskú republiku,

n) spolupracuje  so  zástupcom  Fóra  na  výmenu  informácií  za  Slovenskú  republiku 
pri metodickom usmerňovaní a výkone kontrolnej činnosti podľa zákona č. 67/2010 Z. z.,

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

p)  zabezpečuje ďalšie úlohy súvisiace s manažmentom chemikálií.

(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,

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 (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  spravodajským členským štátom a 
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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) spolupracuje pri metodickom usmerňovaní a  poskytuje súčinnosť pri výkone kontrolnej 

činnosti podľa zákona č. 319/2013 Z. z.,
o) zabezpečuje technickú a expertnú podporu zástupcom za Slovenskú republiku v  Stálom 

výbore pre biocídne výrobky, v koordinačnej skupine pre vzájomné uznávanie autorizácií 
a vo výbore a podvýboroch BPC, 

p) koordinuje  a  zabezpečuje  ďalšie  činnosti  a  úlohy  súvisiace  s trvalo  udržateľným 
používaním biocídnych výrobkov na území Slovenskej republiky.“.

13. V Čl. 28 ods. 3 písm. g) sa na konci bodka nahrádza čiarkou. 

14. V Čl. 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)  zriaďuje a  spravuje účet cudzích prostriedkov, na ktorom sústreďuje úhrady právnickej 
osoby  alebo  fyzickej  osoby  podnikateľa  za  vykonanie  odbornej  služby  podľa  zákona 
č.  319/2013 Z.  z.  a  nariadenia  vlády  Slovenskej  republiky  č.  340/2013  Z.  z.,  ktorým sa 
ustanovuje  predmet,  náležitosti  a   sadzba  úhrad  a  ročných  platieb  za  sprístupňovanie 
biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.“.  

15. V Čl. 31 ods. 3 sa písmeno f) dopĺňa bodmi 16 až 18, ktoré znejú:
„16. elektronické  informačné  systémy  Európskej  chemickej  agentúry, Komisie Európskej 
únie  a  OECD  pre  plnenie  úloh  organizačného  útvaru  Centrum  pre  chemické  látky  a 
prípravky,  v   rozsahu  nariadení  REACH,  CLP,  nariadenia  (EÚ)  č.  528/2012  a nariadenia 
o detergentoch,
17. správu   a    poskytovanie   technickej   a    používateľskej  podpory  databázových 
aplikácií:  Informačné  systémy  Európskej  chemickej  agentúry,  Komisie  Európskej  únie  – 
CIRCABC a OECD – OLIS,
18. internetovú stránku organizačného útvaru CCHLP,“.
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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. 4, sa nahrádza novou „Organizačnou schémou MH SR“, ktorá 
tvorí prílohu č. 1 tohto rozhodnutia.

17.  „Schéma organizácií  v pôsobnosti MH SR“, ktorá bola prílohou č. 2 k Organizačnému 
poriadku Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  vydaného rozhodnutím ministra 
č.  26/2011 v  znení  Dodatku  č.  3,  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 1. februára 2014.

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