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Skratka/pojem
ASAPV
APRR
CEFTA
CVRV
CVŽV
DG AGRI
DG SANGO
EFF
EFRH
EFSA
EHK
EHS
EK
ENPI
EPFRV (EAFRD)
EPPO
EPUZF
EPZF
ERDF
ES
EÚ
FAO
FVO
GMO
IKS
IPGRI
IPPA
IPPC
ISPÚ
ISTA
ISUF
IVVL
ITMS
JPD2
KF
LEADER
LFA
LRV
MF SR
MH SR
MK SR
MO SR
MPSVR SR
MŠVVŠ SR
MV SR
MZ SR
MZVEZ SR
MŽP SR
NATO
NBÚ
NFP

Význam
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Nitra
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Stredoeurópske združenie voľného obchodu
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
EK-Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
EK-Generálne riaditeľstvo – ochrana zdravia spotrebiteľa
Európsky fond pre rybné hospodárstvo
Európsky fond pre rybné hospodárstvo
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Európska hospodárska komisia
Európske hospodárske spoločenstvo
Európska komisia
Nástroj európskeho susedstva a partnerstva
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Stredozemská organizácia ochrany rastlín
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond
Európsky poľnohospodársky záručný fond
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európske spoločenstvo
Európska únia
Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
Potravinový a veterinárny úrad
geneticky modifikované organizmy
Integrovaný komunikačný systém
Medzinárodný inštitút pre rastlinné genetické zdroje
Fond trhovej regulácie
Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva
Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív
Informačný systém účtovania fondov
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
Informačný, technický a monitorovací systém
Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2
Kohézny fond
Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka
Poľnohospodársky znevýhodnené oblasti SR
Legislatívna rada vlády SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Národný bezpečnostný úrad
Nenávratný finančný príspevok
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Skratka/pojem
NKÚ SR
NO
NR SR (národná
rada)
OBSE
OECD
OIE
OIV
OLAF
OLÚ v sídle
kraja
OLÚ
OPÚ v sídle
kraja
OLÚ
OPBK
OP CS
OP RH SR
2007-2013
OPÚ
OPZI
OSN
PERSEUS
PHARE
PI SR
PPA
PRV
PRV 2004-2006
PRV SR
2007-2013
PS SR
RO
ROP
SAPARD
SAPV
SAV
SCA
SOP
SOP PRV
SOP PRV
2004-2006
SOPK
SORO
SPF
SPP
SPPK
SPU
SR
SŠHR SR

Význam
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Národný orgán
Národná rada SR
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Svetová organizácia pre zdravie zvierat
Medzinárodná organizácia pre vinič a víno
Európsky úrad boja proti podvodom
Obvodný lesný úrad v sídle kraja
Obvodný lesný úrad
Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja
Obvodný pozemkový úrad
Operačný program Bratislavský kraj
Operačný program cezhraničnej spolupráce
Operačný program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 20072013
Obvodný pozemkový úrad
Operačný program Základná infraštruktúra
Organizácia spojených národov
elektronický systém finančného výkazníctva EK slúžiaci na evidenciu
a podávanie správ o čerpaní finančných prostriedkov programu PHARE
Program predvstupovej pomoci Európskych spoločenstiev
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava
Plán rozvoja vidieka
Plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2004-2006
Program rozvoja vidieka 2007-2013
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Riadiaci orgán
Regionálny operačný program
Špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied Nitra
Slovenská akadémia vied
Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo
Sektorový operačný program
Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
Slovenský pozemkový fond
Spoločná poľnohospodárska politika
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Slovenská republika
Správa štátnych hmotných rezerv SR
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Skratka/pojem
SÚTN
ŠF
ŠŠS
ŠÚ SR
ŠVPS SR
ŠVPÚ
ŠVÚ
TBT/SPS
TSÚP SKTC–
106 Rovinka
ÚKSÚP
ÚNMS SR
UPOV
ÚPV SR
ÚVZ SR
vláda
VPS
VÚEPP
VÚP
VÚPOP
WHO
WTO
ZPC

Význam
Slovenský ústav technickej normalizácie
Štrukturálne fondy
Špecializovaná štátna správa
Štatistický úrad SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Štátny veterinárny ústav
Dohoda WTO o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a technických
prekážkach obchodu
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Medzinárodná únia pre ochranu nových odrôd rastlín
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad verejného zdravotníctva SR
Vláda Slovenskej republiky
Virtuálna privátna sieť
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Bratislava
Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
Svetová zdravotnícka organizácia
Svetová obchodná organizácia
Zahraničná pracovná cesta
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PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky (ďalej len „organizačný poriadok") je základným vnútorným organizačným
predpisom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo"), ktorý v súlade s § 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vydáva minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister").
2. Ministerstvo je služobným úradom podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o štátnej službe"). Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému
úradu vyplývajú z právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby.
3. Ministerstvo podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“)
zabezpečuje uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej
správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti podľa zákona o štátnej službe.
4. Sídlo služobného úradu je Bratislava. Služobný úrad môže zriadiť pracoviská aj mimo
sídla služobného úradu.
5. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom
ministerstva ustanovuje vnútorné organizačné členenie ministerstva ako služobného
úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich štátnych zamestnancov podľa
§ 11 zákona o štátnej službe a vedúcich zamestnancov ministerstva podľa § 9 ods. 3
a § 82 Zákonníka práce a zákona o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „riadiaci
zamestnanec"), pôsobnosť a vzájomné vzťahy jednotlivých organizačných útvarov
ministerstva.
6. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov ministerstva, ktorí sú
v štátnozamestnaneckom pomere v služobnom úrade ministerstva, zamestnancov, ktorí
majú s ministerstvom uzatvorený pracovný pomer; pre zamestnancov, ktorí vykonávajú
práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je záväzný
primerane.
Článok 2
Rodovo citlivý jazyk
Kde sa v ustanoveniach tohto organizačného poriadku používa označenie funkcie
v mužskom rode, primerane a podľa vhodnosti sa tým má na mysli aj označenie funkcie
v ženskom rode.
Článok 3
Pôsobnosť ministerstva
1. Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre
1.1. poľnohospodárstvo,
1.2. lesné hospodárstvo,
1.3. pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,
1.4. závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
1.5. veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,
1.6. rastlinolekársku starostlivosť,
1.7. plemenársky dozor,
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1.8. rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
1.9. poľovníctvo,
1.10. potravinárstvo a úradnú kontrolu potravín,
1.11. spracovanie dreva vrátane biotechnológií,
1.12. regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie.
2. Ministerstvo plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.
3. Ministerstvo sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky,
vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené
v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch a európskych právnych
predpisoch.
4. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za plnenie úloh obrany
a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu
a ochranu.
5. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje úlohy súvisiace
s dojednávaním
medzinárodných
zmlúv,
s rozvojom
medzištátnych
stykov
a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú
z medzinárodných zmlúv a z jej členstva v medzinárodných organizáciách.
6. Ministerstvo skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje
dosahované výsledky a vykonáva opatrenia na riešenie aktuálnych otázok.
7. Ministerstvo spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok,
ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
8. Ministerstvo sa stará o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti,
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov,
dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.
9. Ministerstvo riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr v pôdohospodárstve vrátane podpôr
poskytovaných z európskych poľnohospodárskych fondov.
10. Ministerstvo plní záväzky vlády vyplývajúce z členstva v EÚ, OSN, OECD, OBSE,
NATO, FAO, WTO a v ďalších medzinárodných vládnych organizáciách.
Článok 4
Právnické osoby v pôsobnosti ministerstva
1. V pôsobnosti ministerstva sú
1.1. rozpočtové organizácie,
1.2. príspevkové organizácie,
1.3. štátne podniky,
1.4. špecializovaná štátna správa.
2. Rozpočtové organizácie:
2.1. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA),
2.2. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR),
2.3. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP),
2.4. Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra (PI SR),
2.5. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL),
2.6. Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (ASAPV).
3. Príspevkové organizácie:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP),
Výskumný ústav potravinársky (VÚP),
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP),
Národné lesnícke centrum (NLC),
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava (ŠVPÚ Bratislava),
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín (ŠVPÚ Dolný Kubín),
Štátny veterinárny ústav Zvolen (ŠVÚ Zvolen),
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3.8. Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice (ŠVPÚ Košice),
3.9. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL),
3.10. Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP),
3.11. Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI),
3.12. Múzeum vo Svätom Antone,
3.13. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka (TSÚP SKTC106 Rovinka),
3.14. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany (CVRV),
3.15. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra (CVŽV).
4. Štátne podniky:
4.1. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik,
4.2. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
4.3. Národný žrebčín “Topoľčianky“, štátny podnik,
4.4. Závodisko, š. p.,
4.5. Hydromeliorácie, štátny podnik,
4.6. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik,
4.7. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik (PS SR, š.p.),
4.8. Agroinštitút Nitra, štátny podnik.
5. Štátne podniky v likvidácii.
6. Špecializovaná štátna správa:
6.1. obvodné pozemkové úrady v sídle kraja (OPÚ v sídla kraja) – samostatné rozpočtové
organizácie,
6.1.1. obvodné pozemkové úrady (OPÚ),
6.2. obvodné lesné úrady v sídle kraja (OLÚ v sídla kraja) – samostatné rozpočtové
organizácie,
6.2.1. obvodné lesné úrady (OLÚ).
Článok 5
Základné organizačné členenie ministerstva
1. Ministerstvo sa vnútorne člení na organizačné útvary
1.1. sekcia,
1.2. odbor, oddelenie,
1.3. oddelenie.
2. Sekcia je základný organizačný stupeň riadenia a rozhodovania, je nositeľom úloh
ministerstva podľa vymedzených okruhov činností. Sekcia je organizačný útvar, v ktorom
je spravidla zoskupená odborne ucelená a komplexná oblasť koncepčných, metodických,
správnych a kontrolných činností. Sekciu riadi generálny riaditeľ.
3. Odbor je organizačný útvar, v ktorom sa zoskupuje väčší rozsah súvisiacich odborných
činností. Odbor riadi riaditeľ. Odbor sa môže členiť na oddelenia.
4. Oddelenie je organizačný stupeň riadenia zabezpečujúci výkon užšieho rozsahu
špecializovaných odborných úloh. Oddelenie riadi vedúci oddelenia.
5. Minister môže zriadiť samostatný odbor alebo samostatné oddelenie, prípadne iný
špecializovaný útvar ministerstva. Špecializovaný útvar ministerstva je útvar, ktorého
pôsobnosť je zameraná na vymedzený úsek činnosti.
6. Ministerstvo sa člení na organizačné útvary v riadiacej pôsobnosti ministra a organizačné
útvary v riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného úradu. Ministerstvo sa člení na tieto
organizačné útvary:
6.1. kancelária ministra,
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6.2. sekcia kontroly a vládneho auditu,
6.3. sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu,
6.4. sekcia legislatívy,
6.5. sekcia poľnohospodárstva,
6.6. sekcia rozvoja vidieka,
6.7. sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva,
6.8. sekcia potravinárstva a obchodu,
6.9. sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja,
6.10. odbor krízového riadenia,
6.11. odbor zahraničnej koordinácie.
6.12. oddelenie vnútorného auditu,
6.13. kancelária vedúceho služobného úradu,
6.14. osobný úrad,
6.15. odbor informatiky,
6.16. odbor hospodárskej správy a služieb,
6.17. odbor organizačný,
6.18. odbor verejného obstarávania,
6.19. útvar implementácie programov regionálneho rozvoja.
7. Organizačné útvary ministerstva sú povinné spolupracovať a poskytovať informácie
z okruhu svojej pôsobnosti a prerokúvať navrhované opatrenia so sekciami, odbormi
a oddeleniami, ktorých sa tieto opatrenia týkajú; sú pritom povinné dodržiavať určené
lehoty.
Článok 6
Prierezové pracovné zoskupenia
1. Prierezové pracovné zoskupenia sú pracovné zoskupenia, ktoré sa zriaďujú
na spracovanie návrhov odborných, koncepčných a iných materiálov a úloh zásadného
charakteru, na posúdenie a riešenie závažných otázok zo širších hľadísk (osobitne, ak sa
vyžaduje uplatnenie rôznych odborných stanovísk viacerých organizačných útvarov
ministerstva alebo iných orgánov a organizácií), na riešenie prierezových úloh
ministerstva alebo na riešenie čiastkových odborných úloh ministerstva. Členmi
prierezových pracovných zoskupení môžu byť aj externí zamestnanci iných ústredných
orgánov štátnej správy a samosprávy, výskumných ústavov, škôl a praxe. Z hľadiska
organizácie ide o štruktúry, ktoré nemajú charakter organizačných útvarov ministerstva.
2. Prierezovými pracovnými zoskupeniami sú najmä
2.1. stále poradné orgány ministra,
2.2. osobitné poradné orgány ministra,
2.3. komisie a pracovné skupiny.
3. Stále poradné orgány ministra, osobitné poradné orgány ministra, komisie a pracovné
skupiny zriaďuje minister podľa potreby. Ak je osobitný poradný orgán ministra alebo
komisia a pracovná skupina ministra zriadená na dobu neurčitú a ak po ukončení
funkčného obdobia predchádzajúceho ministra nový minister nepotvrdí do jedného
mesiaca existenciu týchto poradných orgánov, tieto orgány zanikajú.
4. Štátny tajomník, vedúci služobného úradu, riaditeľ kancelárie ministra a generálny riaditeľ
sekcie môže zriaďovať na riešenie čiastkových odborných úloh komisie alebo pracovné
skupiny.
5. Postavenie, pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania podľa zamerania a špecifikácie
prierezového pracovného zoskupenia bližšie upraví štatút alebo rokovací poriadok.
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Článok 7
Funkcie poradné a odborno-organizačné
1.

Poradca ministra pripravuje najmä stanoviská a podklady k materiálom určeným
na rokovanie v rámci ministerstva i navonok. Vykonáva odborné špecializované činnosti
strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu ministra.
Pre výkon svojej činnosti môže požadovať od vedúcich organizačných útvarov a iných
zamestnancov ministerstva podklady, doplňujúce a upresňujúce informácie, úpravu
a doplnenie materiálov predložených ministrovi na podpis.

2.

Asistent ministra a asistent štátneho tajomníka vykonáva odborné a organizačné činnosti
operatívneho charakteru a ďalšie činnosti podľa príkazu ministra alebo štátneho
tajomníka.
Článok 8
Vedúci zamestnanci

1. Na účely tohto organizačného poriadku sa vedúcim zamestnancom rozumie: minister,
štátny tajomník, vedúci služobného úradu, riaditeľ kancelárie ministra, generálny riaditeľ
sekcie, generálny riaditeľ útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja, riaditeľ
kancelárie, riaditeľ osobného úradu, riaditeľ odboru a vedúci oddelenia.
2. Vedúci zamestnanec organizuje, riadi a kontroluje podriadených zamestnancov.
Článok 9
Minister
1. Minister riadi ministerstvo a zodpovedá za jeho činnosť.
2. Minister priamo riadi
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

štátneho tajomníka,
vedúceho služobného úradu,
riaditeľa kancelárie ministra,
generálneho riaditeľa sekcie kontroly a vládneho auditu,
riaditeľa odboru krízového riadenia,
vedúceho oddelenia vnútorného auditu,
riaditeľa odboru zahraničnej koordinácie,
ostatných generálnych riaditeľov sekcií.

3. Ministrovi sú v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi
podriadení riaditelia a likvidátori štátnych podnikov založených ministerstvom a riaditelia
rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených ministerstvom.
4. Minister schvaľuje
4.1. plán hlavných úloh ministerstva,
4.2. pracovný poriadok ministerstva vrátane jeho zmien a dodatkov,
4.3. založenie, rozdelenie, splynutie, zrušenie, likvidáciu a vyňatie časti majetku
štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva,
4.4. zriadenie, zlúčenie, rozdelenie, splynutie, zrušenie rozpočtových a príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, vloženie časti majetku štátu
v správe rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva do štátneho podniku,
4.5. zmluvy o výkone funkcie riaditeľov štátnych podnikov,
4.6. zmluvy o výkone funkcie riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií,
4.7. termín predĺženia likvidácie štátnych podnikov,
4.8. návrhy na použitie likvidačných zostatkov štátnych podnikov,
4.9. založenie a zrušenie účasti ministerstva v neziskových organizáciách, agentúrach
a nadáciách zameraných na aktivity v pôsobnosti ministerstva,
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4.10. stanovisko zakladateľa k transformačným projektom,
4.11. zriadenie implementačnej agentúry (jednotky) pre podporné programy z EÚ,
4.12. rozpis limitov finančných prostriedkov na národné podpory (štátnu pomoc)
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v príslušnom kalendárnom roku,
4.13. žiadosť Slovenskej republiky pre orgány EK o autorizáciu doplnkových národných
priamych platieb,
4.14. návrh sadzieb jednotlivých priamych platieb predkladaných Slovenskou republikou
orgánom EK,
4.15. návrh rozpočtu a návrh záverečného účtu kapitoly ministerstva,
4.16. použitie prostriedkov rozpočtu kapitoly ministerstva v rozsahu finančných limitov,
4.17. zásadné opatrenia v prípade mimoriadnych situácií,
4.18. dohody, zmluvy a protokoly, ktoré sa týkajú plnenia úloh štátnej správy,
4.19. zmluvy a dohody, ktoré zakladajú finančné plnenie medzi ministerstvom na jednej
strane a druhou zmluvnou stranou, napr. zmluvy uzatvorené s fyzickou osobou
alebo s právnickou osobou na základe zákona o verejnom obstarávaní,
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, po parafovaní príslušnými
vedúcimi zamestnancami ministerstva, v pôsobnosti ktorých je vecné a formálnoprávne posúdenie správnosti týchto zmlúv a dohôd,
5. Minister rozhoduje
5.1. o predkladaní návrhov zákonov, nariadení vlády a iných materiálov predkladaných
na rokovanie vlády a poradných orgánov vlády,
5.2. o materiáloch predkladaných Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky (ďalej len
„BR SR“), týkajúcich sa rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
5.3. o obsahu a rozsahu odpovedí na interpelácie poslancov,
5.4. o rozklade proti rozhodnutiu v správnom konaní, ak ministerstvo je prvostupňovým
orgánom,
5.5. o tom, v ktorých otázkach zastupuje štátny tajomník ministra a o rozsahu práv
a povinností, ktoré mu zveruje,
5.6. o delegovaní schvaľovania dohôd, zmlúv a protokolov uvedených v bode 4.16.,
prípadne ďalších dokumentov a písomností na poverenú osobu,
5.7. o zásadných otázkach obranyschopnosti a civilnej ochrany týkajúcich
sa ministerstva,
5.8. o základnom vymedzení utajovaných skutočností,
5.9. o funkciách, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami,
5.10. o zmene vnútornej organizácie ministerstva a funkčných miestach ministerstva,
5.11. o personálnych otázkach riaditeľov rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií, prednostov obvodných lesných úradov, riaditeľov, likvidátorov a členov
dozorných rád podnikov v pôsobnosti ministerstva, ak rozhodovaním o nich
nepoveril vedúceho služobného úradu,
5.12. o ďalších skutočnostiach, ktoré podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
patria do pôsobnosti ministerstva, alebo ktoré si vyhradil,
5.13. rozhoduje o udelení, dočasnom udelení alebo o odobratí akreditácie PPA
na základe preskúmania akreditačných kritérií,
5.14. rozhoduje o schválení, resp. neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
6. Minister navrhuje
6.1. vláde vymenovanie a odvolanie štátneho tajomníka, vedúceho služobného úradu,
štatutárnych orgánov SPF, riaditeľa OPÚ v sídle kraja a riaditeľa OPÚ,
6.2. vymenovanie
zástupcov
ministerstva
do
poradných
orgánov
vlády
a do medzirezortných komisií,
6.3. udelenie vyznamenaní zaslúžilým zamestnancom rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka podľa osobitných predpisov,
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6.4. prepožičanie diplomatických hodností vysielaným zamestnancom ministerstva, ktorí
vykonávajú štátnu službu mimo sídla služobného úradu v cudzine,
6.5. zmeny v zriaďovaní alebo zlučovaní orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,
6.6. členov orgánov právnických subjektov, v ktorých má ministerstvo zastúpenie,
6.7. vymenovanie vedúcich štátnych zamestnancov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti
podľa zákona o štátnej službe,
6.8. odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády do dočasnej štátnej služby.
7. Minister vymenúva a odvoláva:
7.1. riaditeľa štátneho podniku a likvidátora v štátnom podniku v likvidácii
v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, riaditeľa príspevkovej organizácie
a riaditeľa rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
prednostu OLÚ v sídle kraja a prednostu OLÚ,
7.2. vnútorného audítora ministerstva po predchádzajúcom prerokovaní s Ministerstvom
financií Slovenskej republiky (MF SR),
7.3. predsedu a členov osobitnej (rozkladovej) komisie na posudzovanie rozkladov proti
rozhodnutiam ministerstva ako prvostupňového orgánu v správnom konaní,
7.4. členov poradných orgánov ministra,
7.5. členov dozorných rád za zakladateľa,
7.6. členov výberových a uznávacích komisií v oblasti chovu hospodárskych zvierat
podľa zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat.
8. Minister predkladá NR SR návrh vlády na voľbu členov Rady SPF.
9. Minister predkladá na MH SR žiadosti ministerstva, ako zakladateľa podniku, týkajúce
sa udelenia výnimky vládou na prevod prebytočného majetku štátu v správe podniku.
10. Minister predkladá na rokovanie vlády, poradných orgánov vlády a BR SR návrhy
zákonov a nariadení, plnenie uznesení a materiály rokovacieho a informatívneho
charakteru.
11. Minister zastupuje Slovenskú republiku v Rade EÚ vo veciach, týkajúcich sa pôsobnosti
ministerstva alebo na základe mandátu.
12. Minister udeľuje vyznamenania a ocenenia zaslúžilým zamestnancom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podľa osobitných predpisov.

rezortu

13. Minister vydáva organizačný poriadok ministerstva a ďalšie riadiace akty ministerstva.
14. Minister poveruje
14.1. štátneho tajomníka zastupovaním, riadením a rozhodovaním vo veciach týkajúcich
sa ministerstva,
14.2. vedúceho služobného úradu, prípadne ďalších zamestnancov ministerstva
na výkon pracovnoprávnych úkonov štatutárneho orgánu vo vzťahu
k zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme,
14.3. zamestnancov ministerstva, prípadne iné prizvané osoby na výkon kontroly plnenia
úloh štátnej správy, hospodárenia s finančnými prostriedkami, majetkom
a majetkovými právami štátu a na výkon inej kontroly podľa osobitných predpisov,
14.4. zamestnancov ministerstva a iné osoby zastupovať ministerstvo v právnych veciach
pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnickými osobami a fyzickými osobami
dotknutého právneho vzťahu,
14.5. zamestnancov ministerstva zastupovaním na rokovaniach komisií medzirezortného
a medzinárodného charakteru,
14.6. zamestnancov ministerstva na ďalšie konania, o ktorých rozhodne. Návrh poverenia
vypracúva vecne príslušný organizačný útvar, zamestnanec ktorého má byť
ministrom poverený,
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14.7. fyzickú osobu alebo právnickú osobu vedením počítačovej databázy pre centrálny
register hospodárskych zvierat podľa §19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov,
14.8. právnickú osobu na výkon činnosti podľa § 5 a § 6 zákona č. 405/2011 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
14.9. fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby na zabezpečovanie
pravidelného odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín podľa
§ 3 písm. e) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Článok 10
Štátny tajomník
1.

Štátny tajomník zastupuje ministra v čase jeho neprítomnosti v rozsahu práv
a povinností, na výkon ktorých ho poverí minister. Štátny tajomník má pri zastupovaní
ministra na rokovaní vlády poradný hlas.

2.

Minister môže štátneho tajomníka poveriť aj v iných prípadoch.

3.

Štátny tajomník spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi EÚ, medzinárodnými a vnútroštátnymi
inštitúciami v rozsahu stanovenom ministrom.

4.

Štátny tajomník v rámci pôsobnosti podpisuje
4.1. návrhy, vyjadrenia, stanoviská, informácie a iné materiály predkladané ministrovi,
4.2. príkazné listy ministra na plnenie úloh vyplývajúcich ministrovi z uznesení vlády
v čase neprítomnosti ministra,
4.3. materiály legislatívneho charakteru predkladané ministerstvom na medzirezortné
pripomienkové konanie a pripomienky ministerstva k materiálom legislatívneho
charakteru predloženým inými orgánmi na medzirezortné pripomienkové konanie,
v čase neprítomnosti ministra,
4.4. odpovede na jemu adresované písomnosti,
4.5. listy štátnym tajomníkom iných ministerstiev,
4.6. písomnosti určené ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom
a organizáciám, ktorých obsah vyplýva z bežného pracovného styku.

5.

Na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci. Štátny tajomník vykonáva štátnu správu
v rozsahu písomného poverenia ministrom.
Článok 11
Vedúci služobného úradu

1. Vedúci služobného úradu je služobne najvyšší vedúci zamestnanec v služobnom úrade;
to neplatí vo vzťahu k štátnym tajomníkom.
2. Vedúci služobného úradu zastupuje ministerstvo v rámci pôsobnosti ministerstva ako
služobného úradu alebo na základe poverenia ministra.
3. Vedúci služobného úradu zastupuje ministerstvo pri príprave kolektívnej zmluvy
na príslušný kalendárny rok, pri rokovaní o návrhu rozpočtu a použití prostriedkov
zo sociálneho fondu a pri ďalšej súčinnosti s odborovými orgánmi zamestnancov
služobného úradu.
4. Vedúci služobného úradu plní úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania štátnej
služby
štátnymi
zamestnancami
v
služobnom
úrade,
s
uplatňovaním
štátnozamestnaneckých vzťahov a s organizačným zabezpečením činnosti ministerstva
a iné úlohy, ktoré mu uloží minister alebo štátny tajomník.
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5. V čase neprítomnosti zastupuje vedúceho služobného úradu v rozsahu jeho práv
a povinností ním písomne poverený zástupca.
6. Vedúci služobného úradu zabezpečuje podľa osobitného zákona pracovnoprávne úkony
štatutárneho orgánu vo vzťahu k zamestnancom ministerstva pri výkone práce
vo verejnom záujme.
7. Vedúci služobného úradu zabezpečuje v rozsahu písomného poverenia ministra právne
úkony voči riaditeľom štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva
a riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva.
8. Vedúci služobného úradu riadi
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

riaditeľa kancelárie vedúceho služobného úradu,
riaditeľa osobného úradu,
riaditeľa odboru informatiky,
riaditeľa odboru hospodárskej správy a služieb,
riaditeľa odboru organizačného,
riaditeľa odboru verejného obstarávania
generálneho riaditeľa útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja.

9. Vedúci služobného úradu vykonáva najmä tieto činnosti
9.1. úkony, ktoré vyplývajú z rozhodovacej právomoci podľa zákona o štátnej službe
spojené so vznikom, zmenou, skončením a zánikom štátnozamestnaneckého
pomeru a konaním vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru vrátane vydávania
služobných predpisov a rozhodnutí vedúceho služobného úradu,
9.2. úkony štatutárneho orgánu, spojené so vznikom, zmenou a zánikom
pracovnoprávnych vzťahov, vrátane pracovných podmienok zamestnancov
ministerstva, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu alebo nevykonávajú štátne
záležitosti, podľa osobitného zákona,
9.3. komplexne zabezpečuje agendu majetkových priznaní služobného úradu
ministerstva a podriadených organizácií rezortu,
9.4. koordinuje činnosť pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnych zmlúv,
9.5. plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády, plánu hlavných úloh ministerstva
a zo záverov poradných orgánov patriacich do pôsobnosti vedúceho služobného
úradu,
9.6. tvorbu a aktualizáciu štatútu ministerstva, organizačného poriadku ministerstva,
služobného poriadku a pracovného poriadku ministerstva, a ďalších základných
riadiacich aktov ministerstva,
9.7. zabezpečuje použitie prostriedkov rozpočtu organizačných útvarov úseku vedúceho
služobného úradu ministerstva v rozsahu finančných limitov podľa podpisových
oprávnení,
9.8. rieši kompetenčné rozpory medzi organizačnými útvarmi ministerstva,
9.9. navrhuje platové náležitostí a odmeňovanie riaditeľov rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií a riaditeľov štátnych podnikov v pôsobnosti
ministerstva,
9.10. návrhy na vyslanie (odvolanie) zamestnancov do (z) riadiacich, kontrolných a iných
orgánov právnických osôb, vykonávajúcich podnikateľskú činnosť,
9.11. vykonanie riadnej inventarizácie a mimoriadnej inventarizácie na základe
rozhodnutia ministra,
9.12. zabezpečuje plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
z kontrol vykonaných na ministerstve a za uplatnenie právnej zodpovednosti voči
zodpovedným zamestnancom ministerstva,
9.13. zabezpečuje nakladanie s majetkom štátu v správe ministerstva a organizácií v jeho
zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti v súlade so zákonom o správe majetku
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štátu, so zákonom o štátnom podniku a zákonom o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby,
9.14. uzatvára zmluvy a dohody, ktoré zakladajú pracovnoprávne vzťahy medzi
ministerstvom na jednej strane a druhou zmluvnou stranou, ktorou je fyzická osoba,
po parafovaní príslušnými vedúcimi zamestnancami ministerstva, v pôsobnosti
ktorých je vecné posúdenie správnosti týchto zmlúv a dohôd,
9.15. spôsob realizácie verejného obstarávania,
9.16. uplatňovanie zásad štátnej politiky v oblasti informatizácie na ministerstve
a v organizáciách v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
9.17. zabezpečenie automatizovaného systému správy registratúry a tvorbu
a aktualizáciu registratúrneho poriadku ministerstva,
9.18. plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov na ministerstve
a špecializovanej štátnej správy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
9.19. správu a rozvoj IKS, pevnej a mobilnej hlasovej služby, dátovej komunikácie
ministerstva a špecializovanej štátnej správy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka,
9.20. systémovú ochranu osobných údajov a bezpečnosť v informačných systémoch
ministerstva a v organizáciách v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
9.21. špecifické štatistické zisťovania pre potreby ministerstva, ktoré nezabezpečuje
ŠÚ SR,
9.22. prípravu a uplatňovanie smerníc a pokynov v oblasti využitia prostriedkov
výpočtovej techniky, dátovej komunikácie a hlasovej služby na ministerstve
v organizáciách v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
9.23. navrhuje platové náležitostí a odmeňovanie likvidátorov štátnych podnikov a členov
dozorných rád štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva,
9.24. zabezpečenie procesu likvidácie štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva,
9.25. je príslušný na vybavovanie sťažností štátnych zamestnancov vo veciach
vykonávania štátnej služby,
9.26. implementáciu programov regionálneho rozvoja.
10. Vedúci služobného úradu vydáva
10.1. rozhodnutia o dočasnom vyslaní, skončení a skrátení alebo predĺžení dočasného
vyslania na výkon štátnej služby v cudzine,
10.2. rozhodnutia o ďalších veciach, ktoré si podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov nevyhradil minister alebo nepoveril štátneho tajomníka,
10.3. služobný poriadok ministerstva vrátane jeho zmien a dodatkov,
10.4. súhlasy na účasť a finančné zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
služobného úradu,
10.5. súhlasy na nomináciu národných expertov a stážistov do inštitúcií EÚ,
10.6. súhlasy na vyhlasovanie verejných obstarávaní a na finančné zabezpečenie
súvisiacej inzercie,
10.7. súhlas s preložením resp. vybudovaním novej časti dátovej siete WAN-LAN
pre špecializovanú štátnu správu rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
10.8. súhlas pre pridelenie mobilného telefónu v rámci mobilnej privátnej siete (VPS)
ministerstva a špecializovanej štátnej správy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka,
10.9. súhlas pre pridelenie dátovej karty – mobilného internetu pre zamestnancov
ministerstva a špecializovanej štátnej správy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka.
11. Vedúci služobného úradu predkladá ministrovi na podpis návrh
11.1.

štatútu ministerstva vrátane jeho zmien a dodatkov,
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11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

11.7.

11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.

organizačného poriadku a zmien vnútornej organizácie a funkčných miest
ministerstva, schémy organizačnej štruktúry ministerstva, podpisového poriadku
ministerstva a registratúrneho poriadku ministerstva,
kolektívnej zmluvy vrátane jej zmien a dodatkov,
zmluvy o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku v zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva,
zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku,
rozhodnutia ministerstva týkajúce sa zmien zriaďovacích a zakladacích listín,
výšky kmeňového imania, organizačných zmien organizácií v zriaďovateľskej
alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, návrhov na zápis do Obchodného
registra Slovenskej republiky štátnych podnikov, štatúty dozorných rád štátnych
podnikov a ich rokovacích poriadkov; zmeny štatútov organizácií,
pracovnej zmluvy a zmluvy o mzdových podmienkach riaditeľa príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a oznámenia o výške
a zložení funkčného platu riaditeľa rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva,
rozhodnutia o poskytnutí odmien riaditeľom rozpočtových a príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, riaditeľom a likvidátorom
štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva,
žiadostí ministerstva o súhlas Ministerstva financií SR na nakladanie s majetkom
štátu v správe ministerstva a rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
súhlasu k zmluvám pri nakladaní s majetkom štátu podľa platného opatrenia
ministerstva o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
súhlasu na vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
súhlasu k prevodom majetku štátu v správe štátnych podnikov a štátnych
podnikov v likvidácii v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a v správe SPF,
ďalšie dokumenty a návrhy zmlúv, ktorých predloženie na podpis ministrovi
vyplýva z interných riadiacich aktov ministerstva a o ktorých predložení rozhodne
minister.

Článok 12
Riaditeľ kancelárie ministra
1. Riaditeľ kancelárie ministra organizuje, riadi, kontroluje, hodnotí a zodpovedá za činnosť
kancelárie ministra po stránke odbornej, organizačnej a personálnej.
2. Riaditeľa kancelárie ministra zastupuje riaditeľ odboru vládnej a parlamentnej agendy,
prípadne ďalší zamestnanec kancelárie ministra v rozsahu vymedzenom v písomnom
poverení riaditeľa kancelárie ministra.
3. Riaditeľ kancelárie ministra zastupuje ministerstvo v rozsahu činností vymedzených
kancelárii ministra podľa tohto organizačného poriadku a vo veciach, ktorými ho minister
poveril.
4. Riaditeľ kancelárie ministra má postavenie a kompetencie generálneho riaditeľa sekcie.
5. Riaditeľ kancelárie ministra zodpovedá najmä za
5.1. činnosti uvedené v príslušných ustanoveniach tohto organizačného poriadku,
5.2. plnenie úloh nevyhnutných pre výkon funkcie ministra,
5.3. výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly podľa osobitných predpisov,
5.4. ochranu osobných údajov podľa osobitných predpisov.
6. Riaditeľ kancelárie ministra spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi
ministerstva, inými ústrednými orgánmi štátnej správy, príslušnými výbormi národnej
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rady, orgánmi samosprávy, príslušnými orgánmi EÚ a inými medzinárodnými inštitúciami
v rozsahu pôsobnosti kancelárie ministra alebo v rozsahu poverenia ministra.
Článok 13
Generálny riaditeľ sekcie
1. Generálny riaditeľ sekcie organizuje, riadi, kontroluje, hodnotí a zodpovedá za činnosť
sekcie po stránke odbornej, organizačnej a personálnej.
2. Generálneho riaditeľa sekcie zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu
vymedzených práv a povinností ním písomne poverený zamestnanec ministerstva.
3. Generálny riaditeľ sekcie zastupuje ministerstvo v rozsahu pôsobnosti sekcie
vymedzenej týmto organizačným poriadkom alebo v rozsahu poverenia udeleného
ministrom, štátnym tajomníkom alebo vedúcim služobného úradu.
4. Generálny riaditeľ sekcie zodpovedá najmä za
4.1. tvorbu štátnej stratégie a plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti sekcie,
4.2. riešenie a realizáciu úloh ministerstva patriacich do pôsobnosti sekcie,
4.3. výkon štátnej správy a odborných činností vymedzených zákonom a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu pôsobnosti sekcie,
4.4. riadne prešetrenie sťažností a petícií podaných na ministerstvo, patriacich
do oblasti pôsobenia sekcie,
4.5. vecnú stránku zmlúv, dohôd a kontraktov, týkajúcich sa pôsobnosti sekcie vrátane
zabezpečenia dodržania zmluvných podmienok, ktoré zakladajú finančné plnenie
medzi ministerstvom na jednej strane a fyzickou osobou alebo právnickou osobou
na druhej strane,
4.6. vecný obsah súťažných podmienok v rámci verejného obstarávania, týkajúceho
sa pôsobnosti sekcie,
4.7. účelnosť a efektívnosť zahraničných pracovných ciest zamestnancov sekcie,
4.8. činnosti súvisiace s koordináciou rozhodovacích procesov EÚ prostredníctvom
svojho členstva v rezortnej koordinačnej skupine ministerstva a zamestnancov
jednotlivých odborov v orgánoch EK a Rady EÚ ,
4.9. vypracovanie stanovísk/pozičných dokumentov k dokumentom EÚ v rozsahu vecnej
príslušnosti sekcie v koordinácii so sekretariátom rezortnej koordinačnej skupiny
ministerstva,
4.10. uplatňovanie pripomienok v rozsahu pôsobnosti sekcie k návrhom materiálov
(doručených v rámci pripomienkového konania sekcii) v procese ich prípravy
na rokovanie porady vedenia ministerstva, na rokovanie vlády a jej poradných
orgánov,
4.11. výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly podľa osobitných predpisov,
4.12. zabezpečenie ochrany osobných údajov v rozsahu pôsobnosti sekcie.
5. Generálny riaditeľ sekcie vykonáva
5.1. opatrenia na zabezpečenie riadneho, včasného a kontinuálneho plnenia úloh
v rozsahu pôsobnosti sekcie,
5.2. úlohy vyplývajúce zo zákonov vzťahujúcich sa na služobné vzťahy zamestnancov
v štátnozamestnaneckom pomere a na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri
výkone prác vo verejnom záujme,
5.3. schvaľovanie koncepčných riešení úloh sekcie a rozhodovanie o opatreniach na ich
zabezpečenie,
5.4. schvaľuje ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a koncepciu rozvoja
štátneho podniku vo svojej riadiacej pôsobnosti, resp. na návrh riaditeľa štátneho
podniku schvaľuje ročnú účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení použiteľného
zisku, schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom,
štatúty dozorných rád štátnych podnikov a ich rokovacích poriadkov podľa zákona
o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
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5.5. rozhodovania vrátane vydávania rozhodnutí v konaniach, v ktorých je ministerstvo
prvostupňovým správnym orgánom a rozhodnutí o odvolaniach a mimoriadnych
opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov štátnej správy v riadiacej
pôsobnosti ministerstva, ak tento organizačný poriadok nezveruje rozhodovaciu
pôsobnosť v správnom konaní iným riadiacim zamestnancom ministerstva,
5.6. kontrolu plnenia úloh sekcie po stránke odbornej, vecnej a časovej,
5.7. ďalšie úlohy podľa pokynu ministra, štátneho tajomníka a vedúceho služobného
úradu.
6. Generálny riaditeľ sekcie spolupracuje
6.1. so sekciou legislatívy pri vypracovaní návrhu plánu legislatívnych úloh ministerstva,
6.2. s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, ako aj s EK vo veciach práva
EÚ/ES, aproximácie práva, legislatívnych predpisov a vyhotovovania tabuliek
zhody,
6.3. s Úradom vlády pri implementácii práva EÚ do práva Slovenskej republiky,
6.4. s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej
štátnej správy, orgánmi EÚ, medzinárodnými a vnútroštátnymi inštitúciami
v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti príslušnej sekcie,
6.5. so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu pri vecnom zabezpečovaní úloh
v rámci návrhu rozpočtu a jeho realizácii vrátane rozpočtového programového
systému, s ďalšími organizačnými útvarmi ministerstva pri zabezpečovaní úloh
týkajúcich sa ich pôsobnosti,
6.6. s odborom hospodárskej správy a služieb pri verejnom obstarávaní, týkajúcom
sa verejného obstarávania sekcie,
6.7. s kanceláriou ministra pri zabezpečovaní plnenia a vyhodnocovania plnenia úloh
ministerstva a pri medzirezortnom pripomienkovom konaní,
6.8. s kanceláriou ministra pri poskytovaní informácií podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám a tlačového zákona, pri tvorbe internetového portálu
ministerstva a pri mediálnej prezentácii ministerstva,
6.9. s odborom krízového riadenia ministerstva pri zabezpečovaní príprav na obranu
a ochranu a pri ochrane utajovaných skutočností,
6.10. so sekciou kontroly a vládneho auditu pri vybavovaní sťažností, petícií,
pri kontrolnej
činnosti,
v oblasti
ochrany
finančných
záujmov
EÚ
a pri zabezpečovaní úloh ministerstva v oblasti prevencie kriminality, boja
so zločinnosťou, korupciou a boja proti drogovej závislosti, boja proti terorizmu,
6.11. s vnútorným audítorom pri audítorskej činnosti týkajúcej sa sekcie.
7. Generálny riaditeľ sekcie vykonáva ďalšie odborné úlohy vzťahujúce sa k pôsobnosti
príslušnej sekcie.
Článok 14
Riaditeľ odboru
1. Riaditeľ odboru organizuje, riadi, kontroluje, hodnotí a zodpovedá za činnosť odboru
po stránke odbornej, organizačnej a personálnej.
2. Riaditeľ odboru zodpovedá riadiacemu zamestnancovi ministerstva, do ktorého riadiacej
pôsobnosti je odbor začlenený.
3. Riaditeľa odboru zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu vymedzených práv
a povinností ním písomne poverený zamestnanec ministerstva.
4. Riaditeľ odboru zastupuje ministerstvo v rozsahu pôsobnosti odboru vymedzenej týmto
organizačným poriadkom alebo na základe poverenia ministra.
5. Riaditeľ odboru zodpovedá najmä za
5.1. výkon štátnej správy vymedzenej zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi v rozsahu pôsobnosti odboru,
20

Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

výkon priebežnej kontroly podľa osobitných predpisov,
včasné plnenie vecných a odborných úloh riadeného odboru,
poskytovanie informácií v rozsahu pôsobnosti odboru pre kanceláriu ministra,
činnosť zamestnancov odboru v súlade s postupom prác, vyplývajúcich z plánu
práce ministerstva v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti odboru,
5.6. vypracovanie stanovísk/pozičných dokumentov k dokumentom EÚ v rozsahu vecnej
príslušnosti odboru,
5.7. zabezpečenie ochrany osobných údajov v rozsahu pôsobnosti odboru.
6. Riaditeľ odboru vykonáva najmä tieto činnosti
6.1. navrhuje vedúcemu štátnemu zamestnancovi spôsob riešenia právnych vzťahov
zamestnancov odboru v štátnozamestnaneckom pomere a pracovnoprávnych
vzťahov zamestnancov odboru vykonávajúcich práce vo verejnom záujme,
6.2. kontroluje plnenie úloh odboru po stránke odbornej, vecnej a časovej,
6.3. podieľa sa na vybavovaní petícií a sťažností a na výkone kontroly podľa osobitných
predpisov,
6.4. plní ďalšie úlohy podľa pokynov ministra a vedúceho štátneho zamestnanca.
7. Riaditeľ odboru spolupracuje
7.1. so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu pri vecnom zabezpečovaní úloh
v rámci návrhu rozpočtu a jeho realizácii vrátane rozpočtového programového
systému, s ďalšími organizačnými útvarmi ministerstva pri zabezpečovaní úloh
týkajúcich sa ich pôsobnosti,
7.2. s odborom hospodárskej správy a služieb pri verejnom obstarávaní, týkajúcom
sa verejného obstarávania odboru,
7.3. so sekciou kontroly a vládneho auditu pri vybavovaní sťažností, petícií,
pri kontrolnej činnosti a ochrany finančných záujmov EÚ a pri zabezpečovaní úloh
ministerstva v oblasti prevencie kriminality, boja so zločinnosťou, korupciou a boja
proti drogovej závislosti, boja proti terorizmu,
7.4. s vnútorným audítorom pri audítorskej činnosti týkajúcej sa odboru,
7.5. s odborom krízového riadenia ministerstva pri zabezpečovaní príprav na obranu
a ochranu a pri ochrane utajovaných skutočností,
7.6. s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej
štátnej správy, orgánmi EÚ, ich pracovnými výbormi a komisiami, medzinárodnými
a vnútroštátnymi inštitúciami v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti príslušného
odboru alebo v rozsahu a v oblastiach vymedzených poverením ministra alebo
vedúceho štátneho zamestnanca.
8. Riaditeľ odboru vykonáva ďalšie odborné úlohy, ktoré sú konkretizované v článkoch
vzťahujúcich sa na príslušný odbor.
Článok 15
Vedúci oddelenia
1. Vedúci oddelenia organizuje, riadi, kontroluje, hodnotí a zodpovedá za činnosť oddelenia
po stránke odbornej, organizačnej a personálnej.
2. Vedúceho oddelenia zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu vymedzených práv
a povinností ním písomne poverený zamestnanec ministerstva.
3. Vedúci oddelenia zodpovedá riadiacemu zamestnancovi ministerstva do ktorého riadiacej
pôsobnosti je oddelenie začlenené.
4. Vedúci oddelenia plní najmä tieto úlohy
4.1. koordinuje činnosti oddelenia s činnosťami ostatných organizačných útvarov
ministerstva,
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4.2. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v rámci svojej pôsobnosti alebo v rozsahu
a v oblastiach vymedzených poverením ministra alebo vedúceho štátneho
zamestnanca,
4.3. koordinuje a podieľa sa na príprave materiálov v pôsobnosti oddelenia,
4.4. kontroluje činnosť zamestnancov oddelenia,
4.5. podieľa sa na plnení úloh a podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov
spolupracuje v oblasti pripomienkového konania, plnení úloh v oblasti obrany,
bezpečnosti a ochrany, ochrany osobných údajov, pri vybavovaní petícií
a sťažností, pri výkone kontroly a audítorskej činnosti podľa osobitných predpisov
a pri ochrane finančných záujmov EÚ,
4.6. so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu pri vecnom zabezpečovaní úloh
v rámci návrhu rozpočtu a jeho realizácii vrátane rozpočtového programového
systému, s ďalšími organizačnými útvarmi ministerstva pri zabezpečovaní úloh
týkajúcich sa ich pôsobnosti,
4.7. ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca,
ministra a vedúceho služobného úradu.
Článok 16
Stále poradné orgány ministra
1. Stálymi poradnými orgánmi ministra sú
1.1. porada vedenia ministerstva,
1.2. operatívna porada ministra,
1.3. krízový štáb ministerstva.
2. Pôsobnosť, úlohy, zloženie a spôsob rokovania stáleho poradného orgánu ministra
upravuje rokovací poriadok tohto orgánu, ktorý vydáva minister.
Článok 17
Riadiace akty
1. Riadiacimi aktmi na ministerstve sú
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

rozhodnutie ministra,
rozhodnutie ministerstva,
rozhodnutie vedúceho služobného úradu ministerstva,
príkazný list ministra,
smernica ministerstva,
metodický pokyn ministerstva,
služobný predpis ministerstva,
služobný poriadok ministerstva,
pracovný poriadok ministerstva.

2. Ministerstvo vydáva akty pre podriadené orgány a organizácie vykonávajúce štátnu
správu, ktoré sa môžu uverejňovať vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.
Článok 18
Sekcie, špecializované organizačné útvary, odbory a oddelenia
1. Sekcie, špecializované organizačné útvary, odbory a oddelenia v rozsahu ich pôsobnosti
vymedzenej v príslušnej časti organizačného poriadku plnia spoločné úlohy, a to najmä
1.1. spolupracujú s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva a inými ústrednými
orgánmi štátnej správy, príslušnými výbormi národnej rady a orgánmi samosprávy,
1.2. spolupracujú
s príslušnými
zamestnávateľskými
zväzmi
a združeniami,
s príslušnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi zväzmi, prípadne
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odvetvovými odborovými zväzmi a inými profesijnými, záujmovými a stavovskými
organizáciami a združeniami,
1.3. pripravujú podklady na rokovanie vlády a poradných orgánov vlády, výborov
a pléna národnej rady,
1.4. uplatňujú pripomienky a stanoviská k materiálom predloženým na medzirezortné
a vnútrorezortné pripomienkové konanie,
1.5. v rozsahu ich pôsobnosti dohliadajú na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a v súlade s predpismi vykonávajú potrebné opatrenia
na nápravu,
1.6. spolupracujú pri príprave a realizácii rozpočtu ministerstva a zodpovedajú za vecnú
náplň výdavkových titulov rozpočtu ministerstva,
1.7. dohliadajú na to, aby všetky úradné dokumenty a koncepčné materiály boli
vypracované v kodifikovanej podobe štátneho jazyka s výnimkou dokumentov
používaných v korešpondenčnom styku s orgánmi EK, kde sú požadované
predpísané jazyky členských štátov EÚ,
1.8. poskytujú súčinnosť sekcii kontroly a vládneho auditu pri kontrolnej
činnosti, pri vybavovaní petícií a sťažností, pri plnení úloh v oblasti prevencie
kriminality, drogových závislostí a pri ochrane finančných záujmov EÚ,
1.9. poskytujú vnútornému audítorovi súčinnosť potrebnú na riadny výkon auditu v ich
organizačnom útvare a odporúčania vnútorného audítora zohľadňujú
pri odstraňovaní zistených nedostatkov,
1.10. operatívne spolupracujú s kanceláriou ministra pri poskytovaní informácií podľa
zákona o slobodnom prístupe k informáciám, tlačového zákona a pri príprave
a realizácií mediálnych výstupov ministerstva,
1.11. vypracúvajú návrhy medzinárodných dohovorov, ktorých gestorom je ministerstvo,
1.12. spolupracujú s rezortnými koordinačnými skupinami pri spracúvaní dokumentov
Rady EÚ – pozičné dokumenty Slovenskej republiky v rozsahu svojej vecnej
príslušnosti,
1.13. spolupracujú s odborom hospodárskej správy a služieb pri verejnom obstarávaní
tovarov, prác a služieb, ktoré sa obstarávajú na základe ich požiadavky,
1.14. spolupracujú s orgánmi medzinárodných organizácií v oblastiach ich odbornej
pôsobnosti.
2. Ďalšie odborné úlohy sekcií, špecializovaných organizačných útvarov, odborov
a oddelení sú konkretizované v časti tohto organizačného poriadku, vzťahujúcej
sa na príslušný organizačný útvar.
3. Sekcie a špecializované organizačné útvary plnia spoločné úlohy v oblasti legislatívy,
najmä
3.1. spolupracujú so sekciou legislatívy pri vypracovaní stanovísk ministerstva
k návrhom právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy predkladaným na
rokovanie vlády a národnej rady, na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej
republiky (ďalej len „LRV“), ako i Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej
republiky a Porady ekonomických ministrov,
3.2. spolupracujú so sekciou legislatívy pri vypracovaní stanovísk k návrhom
medzinárodných zmlúv, vypracovaných inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
3.3. predkladajú sekcii legislatívy vecné zámery navrhovaných právnych predpisov
vrátane predmetu a obsahu právnej úpravy,
3.4. vedú databázu predpisov EÚ v rozsahu ich pôsobnosti a poskytujú informácie
o práve EÚ pre iné organizačné útvary ministerstva,
3.5. sledujú právne predpisy EÚ/ES týkajúce sa v ich pôsobnosti.
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DRUHÁ ČASŤ
ŠPECIALIZOVANÉ ORGANIZAČNÉ ÚTVARY V PÔSOBNOSTI
MINISTRA
Článok 19
Kancelária ministra
1. Kancelária ministra zabezpečuje agendu ministra, koordinuje prípravu materiálov
určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, národnej rady, koordinuje
vypracúvanie a predkladanie materiálov, informácií a podkladov pre ministra a poradu
vedenia ministerstva, zabezpečuje plnenie organizačných úloh podľa pokynov ministra
pri riadení ministerstva, organizačne zabezpečuje prípravu časových harmonogramov
ministra, zabezpečuje domáci protokol, pripravuje a organizuje prijímanie domácich hostí
a delegácií; zabezpečuje mediálnu politiku ministerstva vo vzťahu k médiám a verejnosti,
vypracúva rokovací poriadok porady vedenia ministerstva a smernicu o vnútrorezortnom
pripomienkovom konaní.
2. Kancelária ministra je v riadiacej pôsobnosti ministra.
3. Kancelária ministra sa vnútorne člení na
3.1. odbor vládnej a parlamentnej agendy,
3.2. odbor komunikácie.
4. Kancelária ministra plní najmä tieto úlohy:
4.1. komplexne zabezpečuje agendu súvisiacu s plnením ústavných funkcií ministra,
4.2. zabezpečuje evidenciu a distribúciu korešpondencie ministra a písomných
materiálov ministra a riaditeľa kancelárie ministra, ich archiváciu podľa
registratúrneho poriadku,
4.3. pripravuje denný a týždenný pracovný program ministra,
4.4. koordinuje vypracúvanie a predkladanie informácií a podkladov pre ministra,
zabezpečuje plnenie organizačných úloh podľa pokynov ministra pri riadení
ministerstva,
4.5. organizuje stretnutia ministra s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy,
štátnych orgánov, organizácií a verejnosti,
4.6. spolupracuje s odborom zahraničnej koordinácie pri príprave zahraničných návštev
ministra, štátneho tajomníka a vedúceho služobného úradu, koordinuje ich priebeh,
4.7. zabezpečuje stretnutia ministra s vedúcimi zastupiteľských úradov v spolupráci
s odborom zahraničnej koordinácie a v prípade potreby s vecne príslušnými
sekciami,
4.8. je správnym orgánom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
5. Riaditeľ kancelárie ministra riadi:
5.1.
5.2.

riaditeľa odboru vládnej a parlamentnej agendy,
riaditeľa odboru komunikácie.

6. Riaditeľ kancelárie ministra zodpovedá najmä za
6.1. zabezpečovanie činností v pôsobnosti kancelárie ministra,
6.2. koordináciu prípravy materiálov určených na rokovanie vlády a jej poradných
orgánov, národnej rady a jej výborov vrátane distribúcie materiálov,
6.3. riešenie zásadných koncepčných úloh v rozsahu pôsobnosti kancelárie ministra,
6.4. prípravu a realizáciu koncepcie celkovej prezentácie ministerstva vrátane
právnických osôb v jeho pôsobnosti,
6.5. systémovú medializáciu jednotlivých aktivít ministerstva a jeho osobností
v mienkotvorných a odborných médiách v tuzemsku a zahraničí,
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6.6. pravidelné informovanie verejnosti o implementácii podporných programov EÚ
na ministerstve na základe podkladov vecne príslušných organizačných útvarov,
6.7. poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
a v súlade so zákonom o správnom konaní.
7. Riaditeľ kancelárie ministra vykonáva tieto činnosti
7.1. koordinuje riadiace vzťahy medzi ministrom na jednej strane, štátnym tajomníkom,
vedúcim služobného úradu, riaditeľmi odborov a oddelení v priamom riadení
ministra a generálnymi riaditeľmi sekcií na druhej strane,
7.2. kontroluje plnenie úloh kancelárie ministra po stránke odbornej, vecnej a časovej,
7.3. vydáva rozhodnutia ako druhostupňový správny orgán o odvolaniach
a ako nadriadený správny orgán o mimoriadnych opravných prostriedkoch
podaných proti rozhodnutiam organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej
pôsobnosti ministerstva podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
po odbornej konzultácii so zamestnancom odboru právneho a evidencie zmlúv,
ktorý návrh rozhodnutia o dovolaní opatrí parafou,
7.4. plní ďalšie úlohy, ktorými ho minister poveril,
7.5. koordinuje
7.6.1. súčinnosť všetkých organizačných útvarov ministerstva pri plnení úloh
ministerstva,
7.6.2. činnosť poradcov ministra.
8. Kancelária ministra zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky
účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorej pôsobnosti je predmet zákazky
Článok 20
Odbor vládnej a parlamentnej agendy
1. Odbor vládnej a parlamentnej agendy zabezpečuje koordináciu a spoluprácu ministerstva
s národnou radou, vládou, jej poradnými orgánmi, ministerstvami a inými štátnymi
orgánmi. Organizačne zabezpečuje porady vedenia ministerstva a iné porady ministra.
Vedie evidenciu a vykonáva kontrolu plnenia úloh uložených ministrovi a úloh, ktoré
uložil minister.
2. Odbor vládnej a parlamentnej agendy je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa kancelárie
ministra.
3. Riaditeľ odboru vládnej a parlamentnej agendy zodpovedá najmä za
3.1. sledovanie a vyhodnocovanie plnenia úloh uložených ministrovi a úloh, ktoré uložil
minister,
3.2. koordináciu spolupráce ministerstva s inými štátnymi orgánmi v oblasti predkladania
materiálov, pripomienkového konania, interpelácií, plnenia úloh štátnej správy
a ďalšej podobnej činnosti.
4. Riaditeľ odboru vládnej a parlamentnej agendy zastupuje riaditeľa kancelárie ministra
v jeho neprítomnosti v rozsahu vymedzenom riaditeľom kancelárie ministra.
5. Riaditeľ odboru vládnej a parlamentnej agendy
5.1. vedie evidenciu, vykonáva rozpis a kontrolu plnenia úloh uložených z úrovne vlády
a jej poradných orgánov, národnej rady a úloh uložených ministrom,
5.2. metodicky riadi a koordinuje prípravu materiálov určených na rokovanie vlády a jej
poradných orgánov, národnej rady a jej výborov; zabezpečuje distribúciu
materiálov,
5.3. zabezpečuje spoluprácu s národnou radou a jej výbormi,
5.4. zostavuje plán hlavných úloh ministerstva a návrh úloh ministerstva do plánu práce
vlády na základe podkladov odborných organizačných útvarov ministerstva,

25

Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

5.5. zostavuje návrh plánu porád vedenia ministerstva na základe podkladov
jednotlivých organizačných útvarov ministerstva,
5.6. zabezpečuje prípravu a spracovanie stanovísk pre ministra k materiálom určeným
na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, národnej rady a jej výborov a sleduje
plnenie úloh, nositeľom ktorých je ministerstvo,
5.7. zabezpečuje spracovanie podkladov pre odpovede ministra na interpelácie
poslancov a podobné dožiadania poslancov,
5.8. koordinuje a zabezpečuje činnosti súvisiace s uplatnením a predložením
pripomienok ministerstva v rámci medzirezortného pripomienkového konania
príslušnému orgánu štátnej správy,
5.9. zabezpečuje prípravu porady vedenia ministerstva a operatívnej porady ministra,
vypracúva program a záznam z rokovania týchto porád,
5.10.zabezpečuje archivovanie materiálov z rokovania porady vedenia ministerstva,
operatívnej porady ministra, vlády a jej poradných orgánov, národnej rady a jej
výborov a podkladov z medzirezortného pripomienkového konania, príkazných
listov ministra,
5.11.plní funkciu gestora pre prípravu príslušných organizačných smerníc pre výkon
činností súvisiacich so zabezpečením jednotnej evidencie, rozpisu, vyhodnocovania
plnenia a výkonu kontroly úloh uložených ministrovi a úloh, ktoré uložil minister.
6. Odbor vládnej a parlamentnej agendy zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti
je predmet zákazky.
Článok 21
Odbor komunikácie
1. Odbor komunikácie zabezpečuje mediálnu politiku ministerstva vo vzťahu k médiám
a k verejnosti.
2. Odbor komunikácie je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa kancelárie ministra.
3. Riaditeľ odboru komunikácie zodpovedá najmä za
3.1. prípravu rokovaní a stretnutí ministra, resp. zástupcov ministerstva s médiami,
3.2. koordináciu prezentačných aktivít ministra a zástupcov ministerstva v médiách,
3.3. zabezpečovanie informovanosti o aktivitách ministerstva a prezentáciu rezortu
v médiách,
3.4. zabezpečovanie a koordináciu tlačových konferencií,
3.5. za správu webového sídla,
3.6. realizáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovanie informácií
podľa tohto zákona v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva,
3.7. celkovú informovanosť verejnosti.
4. Riaditeľ odboru komunikácie vykonáva tieto činnosti:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

systémovú medializáciu jednotlivých aktivít ministerstva a jeho osobností
v mienkotvorných a odborných médiách v tuzemsku a zahraničí,
tvorbu masmediálnej politiky na úrovni ministerstva,
koordináciu a riadenie mediálnej politiky a edičnej a propagačnej činnosti
ministerstva a organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva,
presadzovanie informačnej politiky vlády v rezorte,
koordinuje činnosť hovorcu,
koordináciu
prezentácie
ministerstva,
resp.
rezortu
prostredníctvom
masovokomunikačných prostriedkov a internetových webových stránok,
pravidelné informovanie verejnosti o implementácii podporných programov EÚ
na ministerstve na základe podkladov vecne príslušných organizačných útvarov,

26

Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
a v súlade so zákonom o správnom konaní,
koordinačnú a metodickú činnosť týkajúcu sa zákona o slobodnom prístupe
k informáciám pre organizácie rezortu,
zabezpečuje priebežnú finančnú kontrolu,
plní ďalšie úlohy, ktorými ho poveril riaditeľ kancelárie ministra.

5. Odbor komunikácie plní najmä tieto úlohy:
5.1. zabezpečuje mediálne aktivity ministra, profilové odborné rozhovory
v mienkotvorných a odborných médiách,
5.2. zabezpečuje prípravu príhovorov a prejavov ministra na základe podkladov
odborných organizačných útvarov,
5.3. je gestorom pre vytváranie a aktualizáciu webového sídla ministerstva
a zodpovedá za jej obsah,
5.4. monitoruje aktivity na úrovni ministra a spracúva tlačové správy podľa pokynov
ministra,
5.5. zabezpečuje monitor dennej a odbornej tlače a monitoruje elektronické médiá
s dôrazom na činnosť rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
5.6. vyhodnocuje a analyzuje odozvy na mediálne aktivity ministerstva, príspevky
o činnosti ministerstva publikované bez spolupráce s ministerstvom a príspevky
o činnosti podnikateľských i nepodnikateľských subjektov v odvetvovej alebo
riadiacej pôsobnosti ministerstva,
5.7. plní úlohy na úseku informačných väzieb ministerstva vo vzťahu k médiám,
5.8. monitoruje priebeh zasadnutí národnej rady a operatívne informuje ministra
o závažných záveroch týkajúcich sa ministerstva,
5.9. zabezpečuje jazykové korektúry dokumentov a materiálov zverejňovaných
ministerstvom,
5.10. koordinuje plnenie úloh ministerstva vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti
o štátny jazyk,
5.11. zabezpečuje pre potreby ministerstva periodickú a neperiodickú tlač,
5.12. oboznamuje verejnosť s dôležitými faktami súvisiacimi s činnosťou ministerstva,
5.13. vysvetľuje motívy a ciele aktivít ministerstva a zaujíma sa o názory a reakcie
odbornej i laickej verejnosti,
5.14. pravidelne informuje verejnosť o implementácii podporných programov EÚ
na ministerstve na základe podkladov vecne príslušných organizačných útvarov,
5.15. plní úlohy na úseku informačných väzieb ministerstva vo vzťahu k verejnosti,
5.16. zabezpečuje centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií podaných
na ministerstvo podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zabezpečuje
ich vybavenie,
5.17. v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva zabezpečuje
realizáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovanie informácií
podľa tohto zákona,
5.18. vydáva v prvom stupni rozhodnutia podľa zákona o slobodnom prístupe
k informáciám,
5.19. vypracúva druhostupňové rozhodnutia vydávané riaditeľom kancelárie ministra
podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
5.20. zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 22
Sekcia kontroly a vládneho auditu
1. Sekcia kontroly a vládneho auditu vykonáva kontroly plnenia úloh štátnej správy,
finančné kontroly a kontroly týkajúce sa financovania Európskeho poľnohospodárskeho
záručného fondu (EPZF), financovania z fondov EÚ a ďalších podpôr EÚ. Zabezpečuje
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vybavenie petícií a sťažností doručených ministerstvu. Koordinuje opatrenia a plnenie
úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Poskytuje riadiacim zamestnancom
ministerstva metodickú pomoc pri výkone kontroly a prešetrovaní petícií a sťažností v ich
pôsobnosti. Archivuje protokoly z kontrol NKÚ. V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka zabezpečuje plnenie úloh a opatrení v oblasti prevencie kriminality, boja
so zločinnosťou, korupciou a boja proti drogovej závislosti, boja proti terorizmu.
2. Sekcia kontroly a vládneho auditu vykonáva kontrolu delegovaných právomocí v súlade
so Splnomocnením o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č. 1308/2009-910, ktorým
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné
hospodárstvo SR 2007 – 2013 (OPRH) delegoval časť svojich právomocí súvisiacich
s implementáciou OPRH na Pôdohospodársku platobnú agentúru (sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom).
3. Sekcia kontroly a vládneho auditu vykonáva kontrolu delegovaných právomocí v súlade
s Dohodou o plnomocenstve č. 606/2008-910, ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva SR
ako riadiaci orgán Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV) delegoval časť
svojich právomocí súvisiacich s implementáciou PRV na Pôdohospodársku platobnú
agentúru.
4. Sekcia kontroly a vládneho auditu sa vnútorne člení na
4.1. odbor kontroly štátnej správy,
4.2. odbor kontroly finančného riadenia a vládneho auditu,
4.3. odbor ochrany finančných záujmov EÚ.
5. Generálny riaditeľ sekcie kontroly a vládneho auditu riadi
5.1. riaditeľa kontroly štátnej správy,
5.2. riaditeľa kontroly finančného riadenia a vládneho auditu,
5.3. riaditeľa kontroly ochrany finančných záujmov EÚ
6. Generálny riaditeľ sekcie kontroly a vládneho auditu zodpovedá najmä za
6.1. výkon kontroly a vybavovanie petícií a sťažností doručených na ministerstvo podľa
príslušných predpisov,
6.2. predloženie ročnej informatívnej správy o vybavovaní petícií a sťažností v rezorte
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na základe úlohy Úradu vlády SR o výsledkoch
kontrolnej činnosti sekcie kontroly a vládneho auditu za uplynulý kalendárny rok,
6.3. predloženie plánu kontrolnej činnosti, kontroly štátnej správy a finančnej kontroly,
sekcie kontroly a vládneho auditu na príslušný kalendárny rok ministrovi,
6.4. predloženie ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol podľa osobitného
predpisu na MF SR,
6.5. plnenie ďalších úloh podľa pokynov ministra,
6.6. predloženie výročnej správy o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 485/2008 do EK
k 31. decembru príslušného roka,
6.7. predloženie plánu kontrolnej činnosti podľa nariadenia Rady (ES) 485/2008 do EK
k 15. aprílu príslušného roka,
6.8. plnenie úloh a opatrení ministerstva v oblasti prevencie kriminality, boja
so zločinnosťou, korupciou a boja proti drogovej závislosti, boja proti terorizmu.
7. Generálny riaditeľ sekcie kontroly a vládneho auditu
7.1. rozhoduje o zostavení návrhu plánu kontrolnej činnosti odborov sekcie,
7.2. rozhoduje ako prvostupňový správny orgán o uložení poriadkovej pokuty podľa
zákona o petičnom práve, zákona o sťažnostiach, zákona o kontrole v štátnej
správe a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
7.3. informuje ministra o závažných nedostatkoch zistených kontrolou odborov sekcie
a pri vybavovaní petícií a sťažností,
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7.4. oznamuje nedostatky zistené kontrolou príslušným riadiacim zamestnancom
ministerstva,
7.5. oznamuje podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné
skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,
7.6. spolupracuje s Európskym úradom na boj proti podvodom (OLAF), s orgánmi
činnými v trestnom konaní a s ďalšími štátnymi orgánmi pri odhaľovaní trestnej
činnosti v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
7.7. koordinuje postup ministerstva v spolupráci s Riadiacim výborom pre ochranu
finančných záujmov EÚ zriadeným pri Úrade vlády SR,
7.8. na požiadanie podľa osobitných predpisov zabezpečuje poskytnutie kontrolnej
súčinnosti a informácií Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky
(NKÚ SR), Úradu vlády, MF SR, Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO),
ústredným orgánom a ďalším štátnym orgánom,
7.9. v oblasti prevencie kriminality, boja so zločinnosťou, korupciou a boja proti drogovej
závislosti, boja proti terorizmu
7.9.1. koordinuje plnenie úloh ministerstva v oblasti prevencie kriminality, boja
so zločinnosťou, korupciou a boja proti drogovej závislosti, boja proti
terorizmu,
7.9.2. koordinuje a zabezpečuje vypracovávanie správ o stave plnenia úloh v oblasti
prevencie kriminality, boja so zločinnosťou, korupciou a boja proti drogovej
závislosti, boja proti terorizmu,
7.9.3. koordinuje spoluprácu s Radou vlády pre prevenciu kriminality.
8. Sekcia kontroly a vládneho auditu zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorej pôsobnosti je
predmet zákazky.
Článok 23
Odbor kontroly štátnej správy
1. Odbor kontroly štátnej správy kontroluje plnenie úloh štátnej správy a vybavovanie petícií
a sťažností na ministerstve a v orgánoch štátnej správy v riadiacej pôsobnosti
ministerstva. V súlade s osobitnými predpismi vybavuje petície a sťažnosti, ktoré smerujú
proti činnosti a tiež nečinnosti riadiacich zamestnancov ministerstva.
2. Odbor kontroly štátnej správy je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
kontroly a vládneho auditu.
3. Odbor kontroly štátnej správy
3.1. kontroluje plnenie úloh štátnej správy ministerstvom a orgánmi v jeho riadiacej
pôsobnosti,
3.2. kontroluje dodržiavanie postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
3.3. vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona o sťažnostiach a evidenciu petícií
podľa zákona o petičnom práve a zabezpečuje ich vybavovanie v súlade
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými riadiacimi
aktmi ministerstva,
3.4. metodicky usmerňuje kontrolu plnenia úloh štátnej správy a vybavovanie petícií
a sťažností v pôsobnosti ministerstva,
3.5. kontroluje vybavovanie petícií a sťažností rozpočtovými organizáciami
a príspevkovými organizáciami v riadiacej pôsobnosti ministerstva a plnenie
opatrení prijatých podľa zákona o petíciách a podľa zákona o sťažnostiach v týchto
subjektoch,
3.6. kontroluje prijatie opatrení a plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
zistených v oblasti výkonu štátnej správy kontrolnou činnosťou ministerstva a iných
štátnych orgánov,
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3.7. analyzuje nedostatky zistené vlastnou kontrolnou činnosťou, kontroluje správnosť
a účelnosť navrhovaných opatrení a kontroluje ich plnenie.
4. Riaditeľ odboru kontroly štátnej správy riadi a zodpovedá za činnosť odboru.
5. Riaditeľ odboru kontroly štátnej správy zodpovedá generálnemu riaditeľovi sekcii kontroly
a vládneho auditu.
6. Riaditeľ odboru kontroly štátnej správy plní najmä tieto úlohy
6.1. koordinuje činnosti odboru kontroly štátnej správy s činnosťami ostatných
organizačných útvarov ministerstva,
6.2. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v rámci pôsobnosti vnútornej kontroly alebo
v rozsahu a oblastiach vymedzených poverením ministra alebo generálneho
riaditeľa sekcie kontroly a vládneho auditu,
6.3. koordinuje a podieľa sa na príprave materiálov v pôsobnosti odboru kontroly
štátnej správy,
6.4. podieľa sa na plnení úloh a podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov
spolupracuje v oblasti pripomienkového konania, plnení úloh v oblasti obrany,
bezpečnosti a ochrany, ochrany osobných údajov, pri vybavovaní petícií
a sťažností, pri výkone kontroly v štátnej správe,
6.5. plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie kontroly a vládneho
auditu,
6.6. zodpovedá za vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na príslušný rok,
6.7. zodpovedá za vypracovanie informatívnej ročnej správy o vybavovaní petícií
a sťažností,
6.8. zodpovedá za dodržiavanie zákonných postupov a lehôt pri vybavovaní petícií
a sťažností,
6.9. zodpovedá za vedenie centrálnej evidencie petícií podľa zákona o petičnom práve
a sťažností podľa zákona o sťažnostiach,
6.10. zodpovedá za dodržiavanie zákonných a metodických postupov pri výkone kontrol
plnenia úloh štátnej správy a vypracovaní výsledných kontrolných materiálov,
6.11. zodpovedá za zabezpečenie vykonania všetkých kontrol plnenia úloh štátnej
správy, ktorých výkon vyplýva priamo z príslušných predpisov alebo z uznesení
vlády, za plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa v rozsahu
pôsobnosti odboru.
7. Odbor kontroly štátnej správy zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 24
Odbor kontroly finančného riadenia a vládneho auditu
1.

Odbor kontroly finančného riadenia a vládneho auditu vykonáva následnú finančnú
kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Odbor kontroly finančného riadenia a vládneho auditu je v riadiacej pôsobnosti
generálneho riaditeľa sekcie kontroly a vládneho auditu.

3.

Odbor kontroly finančného riadenia a vládneho auditu vykonáva následné finančné
kontroly
3.1. v organizačných útvaroch ministerstva,
3.2. v subjektoch v riadiacej, zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva vrátane organizácií v likvidácii,
3.3. v subjektoch zapojených na rozpočet kapitoly ministerstva,
3.4. u príjemcov štátnej pomoci, ktorej poskytovateľom je ministerstvo,
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3.5. v subjektoch hospodáriacich s majetkom alebo majetkovými právami štátu,
patriacich do pôsobnosti ministerstva,
3.6. v riadiacom orgáne s výnimkou OPRH, v platobnej jednotke a v orgánoch
podieľajúcich sa na riadení a implementácii programov spolufinancovaných z EÚ,
3.7. u konečných príjemcov pomoci z fondov EÚ, ktorej realizátorom, resp. riadiacim
orgánom je ministerstvo,
3.8. u príjemcov pomoci poskytnutej zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv,
ak z týchto zmlúv alebo zo zmlúv uzatvorených s príjemcami pomoci vyplýva pre
ministerstvo kontrolná pôsobnosť,
3.9. v organizáciách, na ktoré ministerstvo delegovalo právomoci.
4.

Odbor kontroly finančného riadenia a vládneho auditu kontroluje
4.1. hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami kapitoly ministerstva,
4.2. hospodárenie s majetkom alebo majetkovými právami štátu v správe ministerstva
a organizácií v jeho riadiacej, zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti,
4.3. hospodárenie s prostriedkami, ktoré štát poskytol prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly ministerstva alebo na základe zmlúv, z ktorých ministerstvu vyplýva
kontrolná činnosť,
4.4. čerpanie prostriedkov, ktorých poskytovateľom je ministerstvo podľa osobitných
predpisov,
4.5. plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených ministerstvom
a inými štátnymi orgánmi kontroly,
4.6. realizáciu podporných programov EÚ, za ktoré zodpovedá ministerstvo v rozsahu
pôsobností vymedzených predpismi a podľa pokynov ministra.

5. Odbor kontroly finančného riadenia a vládneho auditu vykonáva vládny audit a plní hlavne
tieto úlohy:
5.1. zabezpečuje efektívny, účinný a účelný kontrolný postup financovania projektov
zo štrukturálnych fondov,
5.2. na základe výberu zabezpečuje a vykonáva podľa zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov následnú finančnú kontrolu finančných prostriedkov
poskytnutých zo štrukturálnych fondov, v rámci ktorých overuje:
5.2.1. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov SR a predpisov EÚ
a na ich základe vydaných záväzných predpisov počas a po realizácií
projektu,
5.2.2. oprávnenosť, správnosť a účelnosť poskytnutia a použitia finančných
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR.
6. Riaditeľ odboru kontroly finančného riadenia a vládneho auditu riadi a zodpovedá
za činnosť odboru.
7. Riaditeľ odboru kontroly finančného riadenia a vládneho auditu zodpovedá generálnemu
riaditeľovi sekcie kontroly a vládneho auditu.
8. Riaditeľ odboru kontroly finančného riadenia a vládneho auditu plní najmä tieto úlohy
8.1. koordinuje činnosti odboru kontroly finančného riadenia a vládneho auditu
s činnosťami ostatných organizačných útvarov ministerstva,
8.2. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v rámci pôsobnosti finančnej kontroly alebo
v rozsahu a oblastiach vymedzených poverením ministra alebo generálneho
riaditeľa sekcie kontroly a vládneho auditu,
8.3. koordinuje a podieľa sa na príprave materiálov v pôsobnosti odboru kontroly
finančného riadenia a vládneho auditu,
8.4. podieľa sa na plnení úloh a podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov
spolupracuje v oblasti pripomienkového konania, plnení úloh v oblasti obrany,
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bezpečnosti a ochrany, ochrany osobných údajov, pri výkone následnej finančnej
kontroly,
8.5. plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie kontroly a vládneho
auditu, ministra a vedúceho služobného úradu,
8.6. zodpovedá za vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na príslušný rok,
8.7. zodpovedá za vypracovanie ročnej správy o výsledkoch následných finančných
kontrol,
8.8. zodpovedá za výkon následných finančných kontrol a vypracovanie výsledných
kontrolných materiálov v zhode so zákonom a metodickými postupmi stanovenými
MF SR,
8.9. zodpovedá za vykonanie všetkých následných finančných kontrol, ktorých výkon
vyplýva priamo z príslušných predpisov, z uznesení vlády alebo z iných záväzných
úloh ministerstva,
8.10.zabezpečuje úlohy vládneho auditu (audit operácií) podľa Postupov pre vládny
audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné
hospodárstvo, cieľom ktorých je upraviť výkon auditu podľa článkov 10 - 13
nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na
vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia
a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov v znení
nariadenia Komisie (ES) č. 2355/2002, článkov 9 - 12 nariadenia Komisie (ES)
č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre
vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/94, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné
systémy v súvislosti s pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu a postupy pri
vykonávaní úprav financovania, článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1260/1999, článkov 16, 17, 18 a 23 nariadenia Komisie (ES)
č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, spolupracuje s Orgánom auditu (Ministerstvo financií
Slovenskej republiky) pri plánovaní a vykonávaní vládneho auditu (auditu operácií)
a s inými auditujúcimi orgánmi pri vykonávaní vládneho auditu (auditu operácií).
9. Odbor kontroly finančného riadenia a vládneho auditu zodpovedá za definovanie
predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk,
v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 25
Odbor ochrany finančných záujmov EÚ
1. Odbor ochrany finančných záujmov EÚ vykonáva kontroly podľa nariadenia Rady (ES)
č. 485/2008 z 26. mája 2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania
Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi a je
poverený sledovaním uplatňovania tohto nariadenia z pozície Zvláštneho orgánu
v Slovenskej republike.
2. Odbor ochrany finančných záujmov EÚ je v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho
riaditeľa sekcie kontroly a vládneho auditu.
3. Odbor ochrany finančných záujmov EÚ vykonáva kontroly u príjemcov podpôr EÚ
a u tretích osôb podľa metodiky EÚ na základe analýzy rizík alebo na základe žiadostí
o kontrolu iných členských štátov EÚ.
4. Riaditeľ odboru ochrany finančných záujmov EÚ zodpovedá za činnosť odboru.
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5. Riaditeľ odboru ochrany finančných záujmov EÚ zodpovedá generálnemu riaditeľovi
sekcie kontroly a vládneho auditu.
6. Riaditeľ odboru ochrany finančných záujmov EÚ plní najmä tieto úlohy
6.1. koordinuje činnosti odboru ochrany finančných záujmov EÚ s činnosťami ostatných
organizačných útvarov ministerstva,
6.2. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v rámci pôsobnosti odboru ochrany
finančných záujmov EÚ alebo v rozsahu a oblastiach vymedzených poverením
ministra alebo generálneho riaditeľa sekcie kontroly a vládneho auditu,
6.3. koordinuje a podieľa sa na príprave materiálov v pôsobnosti odboru ochrany
finančných záujmov EÚ,
6.4. podieľa sa na plnení úloh a podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov
spolupracuje v oblasti pripomienkového konania, plnení úloh v oblasti obrany,
bezpečnosti a ochrany, ochrany osobných údajov,
6.5. plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie kontroly a vládneho
auditu, ministra a vedúceho služobného úradu.
7. Riaditeľ odboru ochrany finančných záujmov EÚ zodpovedá najmä za
7.1. koordináciu výkonu kontrol na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni,
7.2. prípravu kontrol a za to, že výsledné kontrolné materiály a súhrnné kontrolné správy
zodpovedajú požiadavkám a štandardom stanoveným príslušnými orgánmi EÚ,
7.3. včasné spracovanie a predkladanie príslušných dokumentov, týkajúcich
sa pôsobnosti odboru Európskej Komisii, členským štátom EÚ, Colnému
riaditeľstvu Slovenskej republiky a ostatným príslušným orgánom,
7.4. vypracovanie výročnej správy o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 485/2008
do 31. decembra,
7.5. vypracovanie plánu kontrolnej činnosti odboru ochrany finančných záujmov EÚ
do 14. apríla.
8. Odbor ochrany finančných záujmov EÚ deleguje v súlade s článkom 11 nariadenia Rady
(ES) č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi kompetencie vo
veci výkonu následných finančných kontrol vývozných náhrad na Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky.
9. Odbor ochrany finančných záujmov EÚ koordinuje a dohliada na kontroly vykonávané
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa článku 11 nariadenia Rady (ES)
č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi.
10. Odbor ochrany finančných záujmov EÚ zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti
je predmet zákazky.
Článok 26
Odbor krízového riadenia
1. Odbor krízového riadenia koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh a opatrení v rezorte
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na úseku hospodárskej mobilizácie a krízového
riadenia, ochrany utajovaných skutočností a civilnej ochrany.
2. Odbor krízového riadenia je v priamej riadiacej pôsobnosti ministra.
3. Riaditeľ odboru krízového riadenia
3.1. zodpovedá za plnenie úloh ministerstva v oblasti
3.1.1. hospodárskej mobilizácie a krízového
a civilného núdzového plánovania,

riadenia, obranného

plánovania
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3.1.2. ochrany utajovaných skutočností,
3.1.3. civilnej ochrany,
3.2. vykonáva najmä tieto činnosti
3.2.1. navrhuje ministrovi subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti
ministerstva a zodpovedá za prípravu rozhodnutí o určení právnických osôb
za subjekty hospodárskej mobilizácie a prípravu rozhodnutí o ich zrušení,
je prvostupňovým správnym orgánom vo veciach hospodárskej mobilizácie
v pôsobnosti ministerstva,
3.2.2. navrhuje ministrovi rozsah výdavkov na hospodársku mobilizáciu
z prostriedkov štátneho rozpočtu,
3.2.3. navrhuje ministrovi funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,
3.2.4. navrhuje ministrovi vymedzené utajované skutočnosti do rezortného zoznamu
utajovaných skutočností,
3.2.5. koordinuje a riadi plnenie úloh a opatrení na úseku hospodárskej mobilizácie
a krízového riadenia, ochrany utajovaných skutočností a civilnej ochrany
na ministerstve a v jeho pôsobnosti,
3.2.6. zastupuje ministerstvo pri medzirezortných rokovaniach v rámci pôsobnosti
odboru krízového riadenia alebo v rozsahu a oblastiach vymedzených
poverením ministra,
4. Odbor krízového riadenia plní najmä tieto úlohy
4.1. V oblasti hospodárskej mobilizácie a krízového riadenia, obranného plánovania
a civilného núdzového plánovania
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.

podieľa sa na organizácii prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny,
vojnového stavu a výnimočného stavu,
vedie prehľady zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzuje
tieto riziká a navrhuje opatrenia na odstránenie ich príčin,
koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh obrany a ochrany uložených
ministrovi uzneseniami vlády a uzneseniami BR SR,
zabezpečuje bezodkladné oznámenie vzniku krízovej situácie alebo
ohrozenia, ktoré ju môže bezprostredne spôsobiť, predsedovi ústredného
krízového štábu,
v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR)
zabezpečuje uskutočňovanie civilného núdzového plánovania,
navrhuje opatrenia na riešenie krízových situácií vrátane odstránenia alebo
zmiernenia ich následkov,
poskytuje na vyžiadanie podklady iným orgánom krízového riadenia, ktoré
sú potrebné na plnenie ich úloh pri príprave na krízové situácie a na ich
riešenie,
podieľa sa na spolupráci s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave
na krízové situácie a pri ich riešení,
podieľa sa na utváraní podmienok na zabezpečenie informačného systému
krízového riadenia,
plní úlohy sekretariátu krízového štábu ministerstva, vypracováva odborné
podklady na rokovania krízového štábu ministerstva a zabezpečuje transfer
informácií pre členov krízového štábu ministerstva,
uplatňuje požiadavky na finančné zabezpečenie úloh krízového riadenia,
spolupracuje a podieľa sa na príprave mobilizačných cvičení v rámci príprav
na obranu štátu,
zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich so zachovaním bezpečnosti štátu
a obrany štátu a preveruje prijaté opatrenia potrebné na obranu štátu najmä
vykonávaním kontrol a mobilizačných cvičení,
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4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.
4.1.19.
4.1.20.
4.1.21.
4.1.22.
4.1.23.
4.1.24.

4.1.25.

4.1.26.
4.1.27.

4.1.28.

4.1.29.
4.1.30.
4.1.31.
4.1.32.

spracováva podkladové materiály potrebné na obranné plánovanie
a na základe požiadaviek ich predkladá Ministerstvu obrany Slovenskej
republiky (MO SR),
pripravuje a uskutočňuje opatrenia na zabezpečenie obrany štátu
a kontroluje prípravu a plnenie týchto opatrení,
v spolupráci s MO SR sa podieľa na rozvoji systému obrany štátu,
podieľa sa na príprave podkladových materiálov potrebných na obranné
plánovanie,
koordinuje zabezpečovanie podpory obrany (obranná infraštruktúra, služby
a činnosti poskytované ozbrojeným silám na zabezpečenie obrany štátu
vrátane ich udržiavania, rozvoja, obrany a ochrany,
podieľa sa na zabezpečovaní výrobných kapacít, skladovacích kapacít
a zásob potrebných na obranu štátu,
koordinuje prípravu obranného plánovania a plnenie opatrení, ktorými
sa určuje nevyhnutný stupeň obranyschopnosti štátu v pôsobnosti
ministerstva,
podieľa sa na spracovávaní Plánu obrannej infraštruktúry v pôsobnosti
ministerstva,
spracováva návrhy na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry
do kategórie osobitnej dôležitosti a kategórie ďalších dôležitých objektov
a prostredníctvom MO SR ich predkladá vláde na schválenie,
oznamuje obvodným úradom v sídlach krajov vznik a zánik pracovného
pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancov ministerstva
a zabezpečuje oslobodenie od povinnosti vykonať mimoriadnu službu,
spracováva návrh počtu zamestnancov (pracovníkov) oslobodených
od povinnosti vykonať mimoriadnu službu právnickým osobám alebo
orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorých je
zakladateľom,
vypracováva návrh rozhodnutia ministerstva o určení právnických osôb za
subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, určuje a aktualizuje
rozsah plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie a vedie správne konania
so subjektmi hospodárskej mobilizácie,
zabezpečuje realizáciu úloh vyplývajúcich so schválenej Koncepcie
bezpečnostného systému Slovenskej republiky za ministerstvo,
kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti
ministerstva (krízové plánovanie, organizácia výroby a organizácia služieb,
organizácia dodávok životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých
tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení, organizácia
veterinárnej činnosti, finančné zabezpečenie, evidencia ľudských zdrojov
pre potreby plnenia pracovných úloh, evidencia vecných prostriedkov
na účely vecného plnenia, tvorba štátnych hmotných rezerv, hospodárenie
s nimi a ich použitie),
spracováva návrhy ekonomického zabezpečenia úloh hospodárskej
mobilizácie v bežných a kapitálových výdavkoch a vykonáva rozpis
záväzných úloh a limitov štátneho rozpočtu na určené subjekty
hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva,
vykonáva refundácie čerpaných finančných prostriedkov hospodárskej
mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva,
vedie evidenciu zamestnancov ministerstva na účel pracovnej povinnosti
pri krízových stavoch a aktualizuje plány spohotovenia,
poskytuje informácie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky
(MH SR) o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
spracováva návrhy písomných príkazov ministra pre subjekty hospodárskej
mobilizácie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo
núdzového stavu,
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4.1.33.
4.1.34.
4.1.35.
4.1.36.
4.1.37.

4.1.38.
4.1.39.
4.1.40.

4.1.41.
4.1.42.
4.1.43.
4.1.44.
4.1.45.

4.1.46.
4.1.47.
4.1.48.
4.1.49.
4.1.50.

koordinuje a usmerňuje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie
u subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva,
vykonáva kontrolu krízového plánovania a zabezpečenia opatrení
hospodárskej mobilizácie v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
sústreďuje informácie z jednotného informačného systému hospodárskej
mobilizácie od subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva
a aktualizované údaje predkladá na MH SR,
navrhuje MH SR vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a ich rozsah,
vykonáva správu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
vedie evidenciu hospodárenia s týmto majetkom, vypracúva a aktualizuje
zmluvy o výpožičke materiálu a kontroluje hospodárenie s majetkom
hospodárskej mobilizácie,
navrhuje MH SR nariadenie mimoriadneho regulačného opatrenia,
podieľa sa odborne na činnostiach a úlohách vyplývajúcich z aktivít výboru
NATO pre verejné zdravotníctvo, vodu a potraviny,
spracováva podklady a vedie dokumentáciu pre zástupcu ministerstva
v Ústrednom krízovom štábe, zástupcu ministerstva vo výbore BR SR
pre civilné núdzové plánovanie a zástupcu ministerstva vo výbore BR SR
pre obranné plánovanie,
uplatňuje požiadavky na vytváranie a dopĺňanie štátnych hmotných rezerv
vyplývajúce z krízových plánov a požiadaviek MO SR a iných ústredných
orgánov štátnej správy na Správu štátnych hmotných rezerv (SŠHR),
spolupracuje so SŠHR pri posudzovaní účelnosti požiadaviek na tvorbu
hmotných rezerv a pri vypracovávaní návrhov na zoznam položiek
hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov,
vyjadruje sa (dáva stanovisko) k použitiu mobilizačných rezerv po vyhlásení
mimoriadnej udalosti a mimoriadnej situácie,
vyjadruje sa (dáva stanoviská) k žiadostiam na iné použitie mobilizačných
rezerv ako po vyhlásení mimoriadnej udalosti a mimoriadnej situácie,
vyjadruje sa a spracováva stanoviská k plánom zámen zásob mobilizačných
rezerv, k žiadostiam o pôžičky mobilizačných rezerv alebo k ich predĺženiu,
k návrhom na vyčlenenie mobilizačných rezerv, k presunom zásob
mobilizačných rezerv,
vyjadruje sa k návrhu SŠHR na tvorbu pohotovostných zásob,
spolupracuje so SŠHR pri rozhodovaní o použití technických prostriedkov
pohotovostných zásob v prípade vyhlásenia krízovej situácie,
vypracováva pre SŠHR stanoviská k použitiu pohotovostných zásob
k inému účelu ako je krízová situácia a humanitárna pomoc mimo územia
SR,
spolupracuje so SŠHR pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s tvorbou,
financovaním, hospodárením a kontrolou štátnych hmotných rezerv,
poskytuje SŠHR potrebné podklady a informácie na komplexné
zabezpečovanie štátnych hmotných rezerv.

4.2. V oblasti ochrany utajovaných skutočností
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

navrhuje určenie základného vymedzenia utajovaných skutočností,
rozhoduje o lehotách, zmene a zrušení stupňa utajenia, ak pominula
potreba ochrany informácie alebo veci obsahujúcej utajované skutočnosti,
zaraďuje vymedzené utajované skutočnosti do rezortného zoznamu
utajovaných skutočností, ktorý vydáva písomne s určením utajovaných
skutočností s príslušným stupňom utajenia, zaradených do oblastí
s odôvodnením potreby ich označenia príslušným stupňom utajenia,
spracováva koncepciu ochrany utajovaných skutočností v podmienkach
ministerstva a zabezpečuje vytváranie podmienok na jej realizáciu,
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4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.

4.2.18.
4.2.19.
4.2.20.
4.2.21.
4.2.22.

4.2.23.

4.2.24.
4.2.25.

kontroluje ochranu utajovaných skutočností,
navrhuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,
vykonáva bezpečnostné previerky I. stupňa,
žiada Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) o vykonanie bezpečnostnej
previerky II. – IV. Stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné, Tajné
a Prísne tajné,
žiada NBÚ o vydanie dlhodobých certifikátov NATO a EÚ,
vypracúva návrh na určenie navrhovanej osoby na oboznamovanie
sa s utajovanými skutočnosťami a na zrušenie určenia,
zabezpečuje
oboznamovanie
sa
oprávnených
osôb
s právami
a povinnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášok NBÚ,
vykonáva poučenie osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené postúpenými Slovenskej
republike cudzou mocou podľa požiadaviek cudzej moci a poučenie osôb,
ktorým NBÚ vydal dlhodobé certifikáty NATO a EÚ,
zabezpečuje uloženie a ochranu utajovaných skutočností i utajovaných
skutočností s trvalou dokumentárnou hodnotou,
vedie register utajovaných skutočností ministerstva na poskytovanie
a prijímanie utajovaných skutočností v rámci medzinárodnej spolupráce,
vedie evidenciu utajovaných skutočností,
vykonáva zmeny alebo zrušenie stupňa utajenia príslušných dokumentov,
vopred oznamuje NBÚ zánik, splynutie, zlúčenie, zrušenie alebo rozdelenie
štátneho orgánu alebo právnickej osoby, u ktorej sú uložené utajované
skutočnosti,
oznamuje NBÚ zmenu rozsahu oboznamovania sa s utajovanými
skutočnosťami, ktorá nastala u oprávnenej osoby, zmenu mena
a priezviska, rodinného stavu, bydliska a štátnej príslušnosti oprávnenej
osoby,
oznamuje NBÚ neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami
a pokusy narušenia ochrany utajovaných skutočností,
informuje NBÚ o začatí plnenia úloh výskumu, vývoja, projekcie a výroby,
ak obsahujú utajované skutočnosti stupňa Prísne tajné, Tajné a Dôverné,
oznamuje NBÚ prípravu a uzatvorenie medzinárodnej zmluvy, obchodnej
zmluvy so zahraničnou osobou alebo so spoločnosťou zahraničnej osoby,
ktorej predmetom sú utajované skutočnosti,
vypracúva ročnú správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností, v ktorej
uvedie najmä údaje o počte vykonaných kontrol, zistených nedostatkoch
a opatreniach na ich nápravu,
zasiela NBÚ zoznam všetkých utajovaných písomností označených
stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné, ktoré boli zaevidované v protokoloch
písomnosti príslušného stupňa utajenia v predchádzajúcom kalendárnom
roku,
vedie zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia
Vyhradené, zoznam a evidenciu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo
a zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné
a Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,
prešetruje a vedie evidenciu neoprávnenej manipulácie s utajovanými
skutočnosťami,
zasiela NBÚ kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie
sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia a kópiu
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4.2.26.
4.2.27.
4.2.28.
4.2.29.
4.2.30.
4.2.31.
4.2.32.
4.2.33.

4.2.34.

vyhlásenia o jej mlčanlivosti (okrem stupňa utajenia Vyhradené), kópiu
záznamu o zániku určenia,
zabezpečuje založenie záznamov, vyhlásenia a oznámení do osobného
spisu,
navrhuje na základe rizík možného ohrozenia spôsob, podmienky a rozsah
navrhovaných opatrení na ochranu objektov a chránených priestorov,
navrhuje určenie triedy prístupu k utajovaným skutočnostiam a kategórie
chráneného priestoru,
navrhuje režimové opatrenia,
usmerňuje a kontroluje činnosť bezpečnostnej služby pri dodržiavaní zásad
zabezpečenia
objektovej
bezpečnosti
a objektovej
bezpečnosti
na ministerstve,
zabezpečuje spracovanie a aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti,
zabezpečuje používanie certifikovaných mechanických zábranných
prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
zabezpečuje vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie o používaní
technických
prostriedkov,
certifikáciu
technických
prostriedkov
a vypracovanie smerníc o používaní technických prostriedkov v spolupráci
s bezpečnostným správcom a správcom informačných systémov,
vypracováva návrhy zmlúv medzi ministerstvom a podnikateľmi
o postupovaní utajovaných skutočností a zabezpečuje ich realizáciu
v záujme ochrany utajovaných skutočností.

4.3. V oblasti civilnej ochrany
4.3.1. vykonáva kontrolu plnenia úloh civilnej ochrany v pôsobnosti ministerstva
a o stave plnenia úloh civilnej ochrany poskytuje informácie MV SR,
4.3.2. podieľa sa na príprave a zabezpečení ochrany zamestnancov ministerstva
a osôb prevzatých do starostlivosti,
4.3.3. podieľa sa na zabezpečení skladovania, ošetrovania a výdaja prostriedkov
individuálnej ochrany pre zamestnancov ministerstva a osoby prevzaté
do starostlivosti,
4.3.4. vypracováva plán ochrany zamestnancov ministerstva a osôb prevzatých
do starostlivosti,
4.3.5. rieši otázky civilnej ochrany v spolupráci s MV SR,
4.3.6. metodicky usmerňuje riešenie špecifických otázok civilnej ochrany u subjektov
hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva,
4.3.7. plánuje, pripravuje a realizuje školenia zamestnancov ministerstva a osôb
prevzatých do starostlivosti v oblasti civilnej ochrany,
4.3.8. zabezpečuje a vykonáva odbornú prípravu štábu civilnej ochrany a osôb
zaradených do jednotiek civilnej ochrany,
4.3.9. podieľa sa na spracovaní odborných usmernení subjektov pri evakuácií
hospodárskych zvierat,
4.4. zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá na
vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 27
Odbor zahraničnej koordinácie
1.

Odbor zahraničnej koordinácie
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

koordinuje

zahraničnú

politiku

2.

Odbor zahraničnej koordinácie je v riadiacej pôsobnosti ministra sa člení na:

v

oblasti

2.1. oddelenie agendy EÚ a medzinárodných organizácií,
2.1. oddelenie bilaterálnej a ekonomickej spolupráce.
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3.

Riaditeľ odboru zahraničnej koordinácie
3.1. zastupuje ministerstvo
3.1.1. na základe poverenia ministra na rokovaniach so zahraničnými partnermi
a zástupcami orgánov a organizácií EÚ,
3.1.2. pri rokovaniach Osobitného poľnohospodárskeho výboru EÚ v pozícii
hovorcu,
3.2. zodpovedá najmä za
3.2.1. koordináciu plnenia úloh ministerstva v oblasti zahraničných vzťahov
a vzťahov s EÚ a medzinárodnými organizáciami,
3.2.2. koordináciu a usmerňovanie medzinárodnej spolupráce ministerstva
a organizácií v jeho riadiacej, zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
v súlade so zahraničnou politikou Slovenskej republiky a s prioritami
ministerstva,
3.2.3. koordináciu a prípravu súhrnných podkladov a materiálov (vrátane pozícií,
stanovísk Slovenskej republiky a inštrukcií) na rokovania orgánov EÚ
za oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
3.2.4. činnosť rezortných koordinačných skupín ministerstva a za zastupovanie
ministerstva v medzirezortných komisiách a koordinačných výboroch pre
oblasť zahraničnej spolupráce,
3.2.5. návrhy medzinárodných zmlúv rezortného charakteru a návrhy ďalších
dokumentov predkladaných na podpis ministrovi,
3.2.6. plnenie ďalších úloh podľa pokynov ministra.

4. Odbor zahraničnej koordinácie
4.1. zodpovedá
4.1.1. za koordináciu zahraničnej politiky Slovenskej republiky v oblasti
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, osobitne vo vzťahu k EÚ,
4.1.2. za operatívne úlohy vo vzťahu k EÚ, jej orgánom a organizáciám a vo vnútri
štátu k útvarom zabezpečujúcim záležitosti EÚ v rámci ministerstva i mimo
neho,
4.1.3. za spoluprácu s úradom vlády a Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) pri plnení
záväzkov zo Zmluvy o pristúpení k EÚ a následne Zmluvy o EÚ a ES v
rozsahu pôsobnosti ministerstva,
4.1.4. za podporu a koordináciu zahraničných ekonomických aktivít slovenských
podnikateľských subjektov pôsobiacich v agropotravinárskom sektore,
4.1.5. za podporu a výrobno-kooperačných príležitostí v spolupráci s odborom
obchodu a marketingu sekcie potravinárstva a obchodu,
4.1.6. za koordináciu pri organizácii a realizácii zahraničných obchodných misií
slovenských podnikateľov v spolupráci s odborom obchodu a marketingu
sekcie potravinárstva a obchodu,
4.1.7. za podporu investícií, ako aj výrobných kooperácií prostredníctvom
spolupráce s MZVEZ SR a príslušnými inštitúciami participujúcimi
na proexportných aktivitách,
4.2. koordinuje spoluprácu organizačných útvarov ministerstva a organizácií
v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva
4.2.1. pri príprave súhrnných podkladov a materiálov (vrátane pozícií, stanovísk
Slovenskej republiky a inštrukcií) na rokovania orgánov EÚ za oblasť
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
4.2.2. pri príprave, prerokúvaní, uzatváraní a vypovedaní medzinárodných zmlúv
v rozsahu pôsobnosti ministerstva,
4.2.3. s medzinárodnými vládnymi organizáciami,
4.2.4. pri zabezpečovaní dvojstrannej zahraničnej spolupráce ministerstva,
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4.2.5. pri zabezpečovaní rozvojovej pomoci v rámci rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka,
4.2.6. pri projektoch zahraničnej pomoci Slovenskej republiky za oblasť rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
4.2.7. pri realizácii služieb súvisiacich so zahraničnou spoluprácou rezortu vrátane
zahraničného protokolu ministerstva,
4.2.8. pri záležitostiach súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v EÚ
v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva.
4.3. spolupracuje najmä
4.3.1. s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými štátnymi orgánmi,
s príslušnými výrobnými zväzmi a združeniami pri plnení úloh súvisiacich
so zahraničnou spoluprácou rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
4.3.2. so zahraničnými zastupiteľskými úradmi, partnerskými ministerstvami
v zahraničí a s inými zahraničnými partnermi ako miesto prvého kontaktu
v rámci rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
4.3.3. s medzinárodnými vládnymi organizáciami a s ich programami,
s paneurópskymi a regionálnymi európskymi organizáciami a zoskupeniami,
s FAO v úlohe odborného vládneho gestora, s EK a s príslušnými orgánmi
Rady EÚ z pozície rezortného koordinátora a s ďalšími medzinárodnými
inštitúciami,
4.3.4. s MH SR, MZVES SR na príprave a realizácii proexportných aktivít,
4.3.5. s odborom obchodu a marketingu sekcie potravinárstva a obchodu
na príprave a realizácii obchodných misií a s tým súvisiacou prezentáciou
rezortu.
5. Odbor zahraničnej koordinácie zabezpečuje
5.1. v oblasti dvojstranných a mnohostranných vzťahov
5.1.1. metodické a koncepčné riadenie a usmerňovanie dvojstrannej
spolupráce organizácií v riadiacej, zriaďovateľskej a zakladateľskej
pôsobnosti ministerstva v súlade so zahraničnou politikou Slovenskej
republiky a prioritami ministerstva,
5.1.2. prvý kontakt pre zahraničné subjekty obracajúce sa na ministerstvo,
komunikáciu subjektov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
so zastupiteľskými
úradmi
Slovenskej
republiky
v
zahraničí
a so zastupiteľskými úradmi cudzích štátov v Slovenskej republike,
5.1.3. úlohy odborného vládneho gestora pre FAO prostredníctvom
medzirezortného poradného orgánu – Výboru pre spoluprácu SR s FAO;
a usmerňuje plnenie schválených medzinárodných úloh a záväzkov
Slovenskej republiky k FAO,
5.1.4. evidenciu medzinárodných zmlúv v pôsobnosti ministerstva,
5.1.5. manipuláciu so skladom darčekových predmetov ministerstva,
5.1.6. cudzojazyčnú korešpondenciu, tlmočenie pre ministra a štátnych tajomníkov
a preklady odborných dokumentov prostredníctvom prekladateľských
agentúr,
5.1.7. príslušnú odbornú a organizačnú časť oficiálnych bilaterálnych podujatí
so zahraničnou účasťou v Slovenskej republike, oficiálne a služobné
návštevy na ministerstve po protokolárnej, organizačnej a technickej stránke,
5.1.8. prijímanie zahraničných hostí a delegácií vo vzťahu k bilaterálnej spolupráci,
5.1.9. plnenie úloh ministerstva vyplývajúcich z koncepcie rozvojovej spolupráce
Slovenskej republiky vo vzťahu k tretím krajinám a transformujúcim
sa krajinám,
5.2. v oblasti zahraničných služieb a protokolu
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5.2.1. prípravu zahraničných pracovných ciest (ZPC) štátneho tajomníka
a vedúceho služobného úradu, koordinuje ich priebeh,
5.2.2. ZPC zamestnancov ministerstva a služby s tým spojené (doprava, poistenie,
spracúvanie výkazov k refundácii dopravných nákladov na zasadania Rady
EÚ a jej pracovných skupín v kompetencii rezortu z finančnej obálky
Slovenskej republiky administrovanej MF SR, vybavovanie a evidenciu
diplomatických a služobných pasov podľa platných predpisov, vybavovanie
víz pre ZPC ministra, štátneho tajomníka ministerstva a vedúceho
služobného úradu ministerstva),
5.2.3. úhrady členských príspevkov medzinárodným organizáciám v cudzej
mene do zahraničia,
5.2.4. manipuláciu so skladom darčekových predmetov ministerstva,
5.2.5. cudzojazyčnú korešpondenciu, tlmočenie pre ministra a štátneho tajomníka
a preklady odborných dokumentov prostredníctvom prekladateľských
agentúr,
5.2.6. príslušnú odbornú a organizačnú časť oficiálnych podujatí so zahraničnou
účasťou v Slovenskej republike, oficiálne a služobné návštevy
na ministerstve po protokolárnej, organizačnej a technickej stránke,
5.2.7. prijímanie zahraničných hostí a delegácií,
5.3. plnenie
úloh
ministerstva
vyplývajúcich
z
koncepcie
rozvojovej
spolupráce Slovenskej republiky,
5.4. realizáciu programu Phare a programu Prechodný fond rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka v zmysle platných predpisov,
5.5. v oblasti vzťahov s EÚ
5.5.1. informačné prepojenie medzi EK a ministerstvom, plní funkciu stáleho
informačného centra ministerstva pre otázky EÚ, zabezpečuje operatívny
prenos informácií z oblasti EÚ na príslušné organizačné útvary ministerstva,
5.5.2. spoluprácu s Úradom pre technickú pomoc a výmenu informácií EK (TAIEX),
5.5.3. odborný a poradenský servis pre ministra, štátneho tajomníka a ďalších
riadiacich zamestnancov ministerstva vo všetkých oblastiach uplatňovania
Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu spoločenstvu
a s kandidátskymi krajinami,
5.5.4. činnosť rezortnej koordinačnej skupiny ministerstva podľa príslušných
predpisov.
6. Odbor zahraničnej koordinácie
6.1. spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, orgánmi štátnej
správy, neštátnymi profesijnými a záujmovými združeniami a s medzinárodnými
inštitúciami pri tvorbe a realizácii zahraničnej politiky Slovenskej republiky v oblasti
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
6.2. koordinuje
6.2.1. rokovania a prípravu podkladových materiálov pre ministra a štátneho
tajomníka ministerstva na rokovania so zahraničnými partnermi a zástupcami
zahraničných inštitúcií,
6.2.2. účasť predstaviteľov rezortu na významných medzinárodných podujatiach
v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
6.2.3. proces
prípravy
a
uzatvárania
medzinárodných,
medzivládnych
a medzirezortných dohôd dvojstranného a mnohostranného charakteru
týkajúcich
sa
pôsobnosti
ministerstva
vrátane
zabezpečenia
ich schvaľovacieho procesu,
6.2.4. aktivity ministerstva v medzivládnych komisiách a v pracovných komisiách
zriadených pre dvojstrannú medzinárodnú spoluprácu,
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6.2.5. spoluprácu ministerstva, organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej
pôsobnosti ministerstva a ďalších subjektov rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka s medzinárodnými vládnymi organizáciami a ich
programami, najmä v systéme OSN (Codex Alimentatius, a iné), NATO,
OECD, Radou Európy, FAO, Svetovým potravinovým programom – WFP,
Medzinárodnou úniou pre ochranu nových odrôd rastlín – UPOV, Európskym
úradom pre ochranu rastlín – EPPO, Medzinárodným úradom
pre vinič a víno – OIV, Medzinárodnou asociáciou pre skúšanie osív – ISTA,
Medzinárodným úradom pre nákazy – OIE, Biodiversity International),
6.2.6. plnenie úloh ministerstva vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v EÚ,
prípravu pozícií a zastupovanie ministerstva v orgánoch EÚ,
6.2.7. prípravy a realizácie zahraničnej a rozvojovej pomoci v rámci rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
6.2.8. čerpania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly ministerstva
určených na spoluprácu so zahraničím,
7. Odbor zahraničnej koordinácie vypracúva
7.1. návrhy do plánu zahraničných stykov členov vlády, štátneho tajomníka a predsedov
ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré
predkladá prostredníctvom MZVEZ SR na rokovania vlády,
7.2. v
spolupráci
s
príslušnými
organizačnými
útvarmi
ministerstva
a relevantnými organizáciami podkladové materiály pre ZPC ministra a štátneho
tajomníka, pre prijímanie zahraničných delegácií na ministerstve a pre ich účasť
na podujatiach medzinárodného charakteru,
7.3. informácie pre ministra, štátneho tajomníka a ústredné orgány štátnej
správy súvisiace so zahraničnou spoluprácou organizácií rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka a vzťahmi s EÚ,
7.4. analýzy pripravovaných dokumentov Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného
hospodárstva EÚ,
7.5. podkladové materiály pre ministra a štátneho tajomníka na rokovania orgánov
a porád v oblasti záležitostí EÚ a zahraničnej spolupráce,
7.6. pozičné dokumenty za Slovenskú republiku k zasadaniam jednotlivých orgánov,
programov a výborov FAO na vládnej úrovni.
8. Odbor zahraničnej koordinácie je gestorom rozpracúvania a vyhodnocovania programu
Predsedníctva EÚ na podmienky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
9. Odbor zahraničnej koordinácie zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 28
Oddelenie agendy EÚ a medzinárodných organizácií
1. Oddelenie agendy EÚ a medzinárodných organizácií koordinuje zabezpečovanie úloh
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv vo vzťahu k EÚ a vybraným medzinárodným
organizáciám pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zároveň vedie evidenciu
medzinárodných zmlúv v pôsobnosti ministerstva.
2. Oddelenie agendy EÚ a medzinárodných organizácií je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa
odboru zahraničnej koordinácie.
3. Oddelenie agendy EÚ a medzinárodných organizácií zabezpečuje v oblasti záležitostí
EÚ najmä:
3.1. koordináciu zahraničnej politiky Slovenskej republiky v oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka vo vzťahu k EÚ, jej orgánom a organizáciám,
3.2. koordináciu odborných organizačných útvarov ministerstva s EÚ,
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3.3. rozpracúvanie a vyhodnocovanie Programu Predsedníctva EÚ na podmienky
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
3.4. operatívne vykonávanie úloh vo vzťahu k EÚ, jej orgánom a organizáciám a vo
vnútru štátu k útvarom zabezpečujúcim záležitosti EÚ v rámci ministerstva i mimo
neho,
3.5. spoluprácu s Úradom vlády a MZVEZ SR pri plnení záväzkov zo Zmluvy
o pristúpení k EÚ a následne Zmluvy o EÚ a ES v rozsahu pôsobnosti ministerstva,
3.6. koordináciu príprav a vypracovania návrhov predbežných stanovísk, pozícií,
inštrukcií a stanovísk Slovenskej republiky pre rokovania v rámci výborov
a pracovných skupín Rady a Európskej komisie, Coreperu 1, Coreperu 2, Rady EÚ
pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, Európsku radu (za rezort
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka), Komisiu pre záležitosti EÚ 1, Komisiu pre
záležitosti EÚ 2, ako aj podkladov pre pracovné skupiny v gestorstve iných rezortov,
3.7. koordináciu dohody o spoločnom predbežnom stanovisku s ostatnými rezortmi
a inštitúciami k agende presahujúcej pôsobnosť rezortu ministerstva,
3.8. plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov Komisie pre záležitosti EÚ 1, Komisie pre
záležitosti EÚ 2,
3.9. organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Rezortnej koordinačnej skupiny
zodpovednej za koordináciu politiky SR voči EÚ v rámci kompetencií a pôsobnosti
rezortu ministerstva,
3.10. komunikáciu s Európskou komisiou zastúpenou Reprezentáciou Európskej komisie
v SR,
3.11. koordinuje prípravu podkladových materiálov na zahraničné pracovné cesty ministra
a štátneho tajomníka vo vzťahu k EÚ, jej orgánom a organizáciám,
3.12. v spolupráci s odborom informatiky zabezpečuje prístup na portál Rady EÚ –
Extranet,
3.13. informačné prepojenie medzi EK a ministerstvom, plní funkciu stáleho informačného
centra ministerstva pre otázky EÚ, zabezpečuje operatívny prenos informácií
z oblasti EÚ na príslušné organizačné útvary ministerstva,
3.14. koordinuje zastupovanie ministerstva v orgánoch EÚ,
3.15. informácie pre ministra, štátneho tajomníka a ústredné orgány štátnej správy
súvisiace so zahraničnou spoluprácou organizácií rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka a vzťahmi s EÚ,
3.16. koordináciu rokovaní a prípravu podkladových materiálov pre ministra a štátnych
tajomníkov ministerstva na rokovania so zahraničnými partnermi a zástupcami
zahraničných inštitúcií,
3.17. analýzy pripravovaných dokumentov Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného
hospodárstva EÚ,
3.18. podkladové materiály pre ministra a štátneho tajomníka na rokovania orgánov
a porád v oblasti záležitostí EÚ a zahraničnej spolupráce,
3.19. vypracúvanie odborných analýz, informácií a iných materiálov v rámci pôsobnosti
oddelenia pre potreby ministra a štátneho tajomníka.
4. Oddelenie agendy EÚ a medzinárodných
medzinárodných organizácií najmä:

organizácií

zabezpečuje

v oblasti

4.1. koordináciu činností a spolupráce s medzinárodnými vládnymi organizáciami,
4.2. koordináciu spolupráce organizačných útvarov ministerstva a organizácií
v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pri príprave,
prerokúvaní, uzatváraní a vypovedaní mnohostranných medzinárodných zmlúv
v rozsahu pôsobnosti ministerstva,
4.3. úlohy odborného vládneho gestora pre FAO prostredníctvom medzirezortného
poradného orgánu – Výboru pre spoluprácu SR s FAO; a usmerňuje plnenie
schválených medzinárodných úloh a záväzkov Slovenskej republiky k FAO,
4.4. účasť predstaviteľov rezortu na významných medzinárodných podujatiach v oblasti
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
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4.5. proces prípravy a uzatvárania medzinárodných dohôd mnohostranného charakteru
týkajúcich sa pôsobnosti ministerstva vrátane zabezpečenia ich schvaľovacieho
procesu,
4.6. spoluprácu ministerstva, organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva a ďalších subjektov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
s medzinárodnými vládnymi organizáciami a ich programami, najmä v systéme OSN
(Codex Alimentatius, a iné), NATO, OECD, Radou Európy, Svetovým potravinovým
programom – WFP, Medzinárodnou úniou pre ochranu nových odrôd rastlín –
UPOV, Európskym úradom pre ochranu rastlín – EPPO, Medzinárodným úradom
pre vinič a víno – OIV, Medzinárodnou asociáciou pre skúšanie osív – ISTA,
Medzinárodným úradom pre nákazy – OIE, Biodiversity International),
4.7. úhrady členských príspevkov medzinárodným organizáciám,
4.8. plnenie úloh ministerstva vyplývajúcich z koncepcie rozvojovej spolupráce
Slovenskej republiky so zameraním na potravinovú pomoc,
4.9. prípravu pozičných dokumentov za Slovenskú republiku k zasadaniam jednotlivých
orgánov, programov a výborov FAO na vládnej úrovni,
4.10. realizáciu programu Phare a programu Prechodný fond rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka v zmysle platných predpisov,
4.11. čerpania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly ministerstva určených
na spoluprácu s medzinárodnými organizáciami.
5. Oddelenie agendy EÚ a medzinárodných organizácií spolupracuje najmä:
5.1. s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, ústrednými orgánmi štátnej
správy a inými orgánmi štátnej správy, neštátnymi profesijnými a záujmovými
združeniami a s medzinárodnými inštitúciami pri tvorbe a realizácii zahraničnej
politiky Slovenskej republiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
5.2. v rozsahu agendy oddelenia so zahraničnými zastupiteľskými úradmi, partnerskými
ministerstvami v zahraničí a s inými zahraničnými partnermi ako miesto prvého
kontaktu v rámci rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre záležitosti EÚ
a záležitosti medzinárodných organizácií,
5.3. s medzinárodnými vládnymi organizáciami a s ich programami, s paneurópskymi
a regionálnymi európskymi organizáciami a zoskupeniami, s FAO v úlohe
odborného vládneho gestora, s EK a s príslušnými orgánmi Rady EÚ z pozície
rezortného koordinátora a s ďalšími medzinárodnými inštitúciami,
5.4. spoluprácu s generálnymi riaditeľstvami EK, výbormi EK a pracovnými skupinami
Rady EÚ pri príprave koncepcií a právnych predpisov, priamo v spolupráci
s príslušnými útvarmi ministerstva alebo prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR
pri EÚ v Bruseli,
5.5. s Úradom pre technickú pomoc a výmenu informácií EK (TAIEX),
5.6. so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli.
6. Vedúci oddelenia agendy EÚ a medzinárodných organizácií zodpovedá najmä za:
6.1. plnenie úloh ministerstva týkajúcich sa agendy EÚ a medzinárodných organizácií,
6.2. koordináciu zahraničnej politiky Slovenskej republiky v oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka vo vzťahu k EÚ, jej orgánom a organizáciám,
6.3. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru zahraničnej koordinácie.
Článok 29
Oddelenie bilaterálnej a ekonomickej spolupráce
1. Oddelenie bilaterálnej a ekonomickej spolupráce
1.1. zodpovedá za
1.1.1. prípravu a realizáciu investičných aktivít, ako aj výrobných kooperácií
podnikateľských subjektov rezortu so zahraničnými partnermi v spolupráci

44

Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

s odborom obchodu a marketingu Sekcie potravinárstva a obchodu, MZVEZ
SR a ostatnými inštitúciami participujúcimi na proexportných aktivitách,
1.1.2. vypracovanie a konkretizáciu koncepcie zahraničnej politiky vo vzťahu
k orgánom
a hospodárskym
subjektom
v
pôsobnosti
rezortu
a pri systematickom zabezpečovaní záujmov rezortu v zahraničí,
1.2. zabezpečuje
1.2.1. metodické a koncepčné riadenie a usmerňovanie dvojstrannej spolupráce
organizácií v riadiacej, zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva v súlade so zahraničnou politikou Slovenskej republiky
a prioritami ministerstva,
1.2.2. manipuláciu so skladom darčekových predmetov ministerstva,
1.2.3 cudzojazyčnú korešpondenciu, tlmočenie pre ministra a štátnych tajomníkov
a preklady odborných dokumentov prostredníctvom prekladateľských
agentúr,
1.2.4. príslušnú odbornú a organizačnú časť oficiálnych bilaterálnych podujatí
so zahraničnou účasťou v Slovenskej republike, oficiálne a služobné
návštevy na ministerstve po protokolárnej, organizačnej a technickej stránke,
1.2.5. prijímanie zahraničných hostí a delegácií vo vzťahu k bilaterálnej spolupráci,
1.2.6. plnenie úloh ministerstva vyplývajúcich z koncepcie rozvojovej spolupráce
Slovenskej republiky vo vzťahu k tretím krajinám a transformujúcim
sa krajinám,
1.3. koordinuje
1.3.1. rokovania a prípravu podkladových materiálov pre ZPC ministra a štátnych
tajomníkov ministerstva a na rokovania ministra a štátnych tajomníkov so
zahraničnými partnermi a zástupcami zahraničných inštitúcií vo vzťahu
k bilaterálnej spolupráci v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi
ministerstva a relevantnými organizáciami,
1.3.2. účasť predstaviteľov rezortu na významných medzinárodných podujatiach
v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
1.3.3. proces
prípravy
a uzatvárania
medzinárodných
medzivládnych
a medzirezortných dohôd dvojstranného charakteru týkajúcich sa pôsobnosti
ministerstva vrátane zabezpečenia ich schvaľovacieho procesu,
1.3.4. aktivity ministerstva v medzivládnych komisiách a v pracovných komisiách
zriadených pre dvojstrannú medzinárodnú spoluprácu,
1.3.5. čerpanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly ministerstva
určených na spoluprácu so zahraničím,
1.4. spolupracuje
1.4.1. so sekciou potravinárstva a obchodu pri príprave a realizácii zahraničných
obchodných misií,
1.4.2. s MH SR a MZVEZ SR na príprave a realizácii proexportných aktivít,
1.4.3. so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky a so zastupiteľskými úradmi
iných štátov pôsobiacich v Slovenskej republike pri organizovaní rezortných
aktivít v zahraničí,
1.4.4. so zahraničnými zastupiteľskými úradmi, partnerskými ministerstvami
v zahraničí a s inými zahraničnými partnermi v rámci rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
2. Vedúci oddelenia bilaterálnej a ekonomickej spolupráce je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa
odboru zahraničnej koordinácie a zodpovedá najmä za
2.1. prípravu a realizáciu zahraničných obchodných misií slovenských podnikateľov
v spolupráci s odborom obchodu a marketingu sekcie potravinárstva a obchodu,
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2.2. podporu a koordináciu komerčných aktivít, exportných a výrobno-kooperačných
príležitostí so zahraničnými partnermi v spolupráci s odborom obchodu a marketingu
sekcie potravinárstva a obchodu,
2.3. aktívnu podporu investícií ako aj výrobných kooperácií prostredníctvom spolupráce
s MZVEZ SR a príslušnými inštitúciami participujúcimi na proexportných aktivitách,
2.4. vypracovanie a konkretizáciu koncepcie zahraničnej politiky vo vzťahu k orgánom
a hospodárskym subjektom v pôsobnosti rezortu a pri systematickom
zabezpečovaní záujmov rezortu v zahraničí,
2.5. za podporu a koordináciu zahraničných ekonomických aktivít slovenských
podnikateľských subjektov pôsobiacich v agropotravinárskom sektore,
2.6. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru zahraničnej koordinácie.
Článok 30
Oddelenie vnútorného auditu
1. Oddelenie vnútorného auditu vykonáva nezávislú, objektívnu, hodnotiacu a konzultačnú
činnosť zameranú na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov, napomáha
plneniu úloh, cieľov a zámerov ministerstva a pri svojej činnosti postupuje podľa zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite“).
2. Oddelenie vnútorného auditu je v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, ktorý súčasne
zodpovedá za efektívne a účinné využitie výsledkov činnosti vnútorných audítorov pri
skvalitňovaní systému finančného riadenia so zameraním na hospodárne, efektívne
a účinné plnenie úloh ústredného orgánu.
3. Oddelenie vnútorného auditu je funkčne a organizačne oddelené od ostatných riadiacich
štruktúr v rámci ministerstva.
4. Oddelenie vnútorného auditu podľa § 28 ods. 5) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia
s vykonávaním vnútorného auditu alebo sú v rozpore s nezávislosťou plnenia úloh
vnútorného auditu.
5. Oddelenie vnútorného auditu vykonáva najmä tieto činnosti:
5.1. na základe objektívneho hodnotenia rizík, vyplývajúcich z činnosti ministerstva,
vypracúva ročný plán vnútorných auditov ministerstva na príslušný rok (ďalej len
"ročný plán") s prihliadnutím na návrhy ministra,
5.2. vypracúva strednodobý plán vnútorného auditu ministerstva (ďalej len "strednodobý
plán"),
5.3. v súlade so schváleným strednodobým plánom a na základe ročného plánu
v súlade s konkrétnymi programami vnútorných auditov vykonáva jednotlivé
vnútorné audity (ďalej len "audítorské akcie"),
5.4. vypracúva ročnú správu o činnosti oddelenia vnútorného auditu, ktorá obsahuje
najmä údaje o počte vykonaných audítorských akcií a ich zameraní, analýzu
výskytu zistení, ktoré nepriaznivo ovplyvnili činnosť ústredného orgánu, vrátane
nedostatkov vnútorných kontrolných mechanizmov, odporúčania na odstránenie
zistených nedostatkov,
5.5. zhromažďuje a vedie príslušnú pracovnú dokumentáciu ku každej audítorskej akcii,
5.6. v odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení na výskyt nepredvídaných rizík,
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť činnosť ministerstva, môže Oddelenie
vnútorného auditu na základe rozhodnutia ministra alebo s jeho súhlasom vykonať
audítorskú akciu, ktorá nebola v ročnom pláne,
5.7. zabezpečuje vypracovanie audítorských správ, ktoré obsahujú najmä predmet
audítorskej akcie, nedostatky zistené audítorskou akciou a odporúčania
pre auditovaný subjekt na nápravu zistených nedostatkov, odporúčania
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na zdokonalenie vnútorného kontrolného systému a na predchádzanie alebo
zmiernenie rizík.
6. Oddelenie vnútorného auditu vykonáva vnútorný audit v rámci ministerstva a v jeho
vnútorných organizačných útvaroch, v rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, v štátnom účelovom fonde, ktorý ústredný orgán
spravuje, v právnickej osobe v pôsobnosti ústredného orgánu, ktorej prostredníctvom
sa poskytujú verejné prostriedky.
7. Vedúci oddelenia vnútorného auditu zodpovedá najmä za:
7.1. plnenie úloh ministerstva patriacich do pôsobnosti vnútorného auditu,
7.2. účinné riadenie a rozvoj vnútorného auditu na ministerstve a najmä za výkon
vnútorného auditu v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite, medzinárodne uznávanými štandardami pre profesionálnu prax
vnútorného auditu a etickým kódexom vnútorného audítora a všeobecne záväznými
právnymi predpismi pre výkon vnútorného auditu, ktoré vydáva MF SR,
7.3. prípravu a prehodnocovanie ročného a strednodobého plánu oddelenia vnútorného
auditu, za objektívnu analýzu rizík, ktorým je ministerstvo vystavené
a za predloženie uvedených plánov ministrovi a následné zaslanie schválených
plánov oddelenia vnútorného auditu MF SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu
Slovenskej republiky,
7.4. efektívne vykonávanie audítorských akcií v súlade so schválenými plánmi
vnútorných auditov,
7.5. zabezpečenie zhromažďovania a vedenia príslušnej pracovnej dokumentácie
ku každej audítorskej akcii,
7.6. vypracovanie ročnej správy o činnosti oddelenia vnútorného auditu a jej zaslanie
ministrovi a MF SR,
7.7. poskytovanie služieb vnútorného auditu ministrovi pri maximálnom zachovaní
mlčanlivosti týkajúcej sa auditovaných záležitostí.

TRETIA ČASŤ
SEKCIE
Článok 31
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
1. Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu zabezpečuje tvorbu a realizáciu jednotnej
štátnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vrátane jej finančného
zabezpečenia a agendy kontrolingu na ministerstve, zabezpečuje tvorbu a realizáciu
všeobecne záväzných právnych predpisov a metodík pre štátnu pomoc a národné
podpory, plní úlohy orgánu finančného riadenia EPZF a EPFRV v podmienkach
Slovenskej republiky, úlohy riadiaceho orgánu pre operácie technickej pomoci Programu
rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, zabezpečuje tvorbu a spracovanie podkladov zamerania
plánu rezortného výskumu, tvorbu koncepcie múzejníctva a uchovávania kultúrneho
dedičstva v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zabezpečuje štatistické
zisťovania podľa zákona o štátnej štatistike v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
spolupracuje so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Analyzuje a hodnotí
hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií
a štátnych podnikov
v pôsobnosti ministerstva, kontroluje plnenie cieľov týchto organizácií, hodnotí
efektívnosť ich dosahovania a predkladá návrhy na zmeny právnej formy jednotlivých
organizácií.
2. Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu sa člení na
2.1. odbor stratégií a koncepcií,
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2.2. odbor finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej
pomoci,
2.3. odbor rozpočtu a záverečného účtu,
2.4. odbor finančný,
2.5. odbor štátnej pomoci a národných podpôr;
2.6. odbor špecifických operácií.
3. Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu zabezpečuje plnenie najmä týchto úloh
3.1. tvorbu a realizáciu jednotnej štátnej politiky rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka,
3.2. finančné riadenie EPZF a EPFRV,
3.3. činnosti súvisiace s úlohami riadiaceho orgánu vo vzťahu k operáciám technickej
pomoci z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,
3.4. tvorbu rozpočtu a záverečného účtu kapitoly ministerstva, finančné zúčtovanie
vzťahov so štátnym rozpočtom,
3.5. centralizáciu riadenia verejných financií v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka vrátane realizácie platobného styku, vedenia a správy účtov, realizáciu
rozpočtu subjektov verejnej správy v rozsahu zákona o štátnej pokladnici,
3.6. zriadenie osobitných účtov na príjem finančných prostriedkov od EK,
3.7. vypracovanie správy o poľnohospodárstve a potravinárstve za príslušný rok
a jej predkladanej na rokovanie vlády a národnej rady,
3.8. zabezpečenie činnosti Národnej komisie pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho
účtovníctva v Slovenskej republike v zmysle legislatívy EÚ,
3.9. financovanie organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
3.10. je gestorom pri posudzovaní oprávnenosti, efektívnosti a hospodárnosti požiadaviek
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva na realizáciu obstarávania a financovania kapitálových výdavkov
z kapitoly rozpočtu ministerstva v spolupráci s odborom hospodárskej správy
a služieb a sekciou, ktorá metodicky riadi príslušnú rozpočtovú, resp. príspevkovú
organizáciu,
3.11. vedenie účtovníctva podľa zákona o účtovníctve,
3.12. koordináciu programového rozpočtovania v rámci monitorovania a hodnotenia
programovej štruktúry a navrhuje jej úpravy a zmeny,
3.13. koordináciu finančných vzťahov so SPF vrátane zabezpečenia úhrady priznaných
reštitučných nárokov oprávneným osobám podľa predložených žiadostí SPF,
3.14. plnenie úloh týkajúcich sa horizontálnych poľnohospodárskych otázok,
3.15. koordináciu PPA v oblasti štátnej pomoci,
3.16. prípravu a implementáciu národnej legislatívy a metodických usmernení pre štátnu
pomoc v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
3.17. prípravu a implementáciu národnej legislatívy a metodických usmernení
na poskytovanie ostatných národných podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
3.18. vypracovanie priebežných a súhrnných správ o poskytnutej štátnej a minimálnej
pomoci v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka za príslušný kalendárny rok,
3.19. poskytovanie údajov o minimálnej pomoci poskytnutej v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka,
3.20. vypracovanie rozpisu limitov finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole
ministerstva na štátnu pomoc a ostatné národné podpory,
3.21. prípravu stanovísk k žiadostiam poľnohospodárov o vydanie súhlasu na zmenu
žiadateľa príjemcu dotácie podľa dotačných pravidiel v kompetencii odboru štátnej
pomoci a národných podpôr z dôvodu zmeny právnej formy podnikania, zániku
podniku, odpredaja dotovanej techniky a technológie,
3.22. prípravu stanovísk k materiálom v oblasti zamestnanosti a vypracováva analýzu
vývoja zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a návrh
opatrení na podporu zamestnanosti,
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3.23. prípravu a implementáciu rezortných opatrení v oblasti rodovej rovnosti, ochrany
starších ľudí, štátnej rodinnej politiky, predchádzania všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, ostatným prejavom intolerancie
a migrácie a integrácie cudzincov,
3.24. prípravu informácií orgánom činným v trestnom konaní, súdom a kontrolným
orgánom o podmienkach pre poskytovanie štátnej pomoci a ostatných podpôr
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
3.25. koordináciu vedy, výskumu a inovácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoji vidieka,
3.26. ochranu pôdohospodárskeho kultúrneho dedičstva – múzejníctvo,
3.27. odsúhlasuje vydanie súhlasu ministerstva s rozhodnutiami o trvalom upustení
od vymáhania pohľadávok štátu vydaných štatutárnymi zástupcami rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva
podľa zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, podľa
článku 36 bodu 7.3. organizačného poriadku ministerstva,
3.28. odsúhlasuje predchádzajúci súhlas ministerstva so vzájomným započítaním
pohľadávok rozpočtových organizácií a príspevkových organizácii v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva podľa zákona o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov, podľa čl. 36 bodu 7.4. organizačného poriadku ministerstva,
3.29. vydáva súhlas so vzájomným započítaním pohľadávok z podpory podľa zákona
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie ako
riadiaci ústredný orgán štátnej správy voči PPA,
3.30. agendu kontrolingu na ministerstve,
3.31. zabezpečuje koordinačnú činnosť v oblasti predfinancovania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a refundácií finančných prostriedkov v rámci PRV
a operačných programov v pôsobnosti rezortu.
4. Spolupracuje
4.1. s MF SR pri tvorbe rozpočtu, pri kontrole hospodárenia rozpočtových
a príspevkových organizácií a štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva,
pri vypracovaní a aktualizácií koncepčných materiálov týkajúcich sa finančného
riadenia EPZF a EPFRV, pri príprave a implementácií nariadení vlády
a metodických usmernení pre programy podpory v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka, so Štátnou pokladnicou pri zriaďovaní účtov a osobitných
mimorozpočtových účtov pre prostriedky EPZF a EPFRV, s PPA pri vypracovávaní
koncepčných materiálov týkajúcich sa finančného riadenia EPZF a EPFRV pri
plnení úloh orgánu finančného riadenia,
4.2. s medzinárodnými inštitúciami, najmä s orgánmi EK pri realizácii spoločného
riadenia výdavkov EPZF a EPFRV a pri realizácii Informačnej siete
poľnohospodárskeho účtovníctva, s Radou EÚ v oblasti horizontálnych
poľnohospodárskych otázok, s OECD v rozsahu pôsobnosti sekcie,
4.3. s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva vo veciach vypracúvania
stanovísk
4.4.1.potrebných ku schvaľovaniu ročnej a mimoriadnej účtovnej závierky, návrhu
na rozdelenie zisku a koncepcie rozvoja štátnych podnikov, v súlade
so zákonom o štátnom podniku, so zákonom o účtovníctve a ďalšími
právnymi predpismi upravujúcimi finančné a ekonomické vzťahy,
4.4.2.potrebných ku schvaľovaniu ročnej a mimoriadnej účtovnej závierky na návrh
riaditeľa štátneho podniku a rozhodnutia o rozdelení použiteľného zisku,
návrhov na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom, v súlade
so zákonom o štátnom podniku, so zákonom o účtovníctve a ďalšími
právnymi predpismi upravujúcimi finančné a ekonomické vzťahy,
4.4.3.potrebných k vydaniu rozhodnutí ministerstva o výške kmeňového imania
štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti podľa zákona o štátnom
podniku,
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4.4.4.k žiadostiam vo veci nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom štátu
v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií vo svojej
riadiacej pôsobnosti podľa zákona o správe majetku štátu a opatrenia
ministerstva o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pri nakladaní s majetkom štátu,
4.4.5.k zámerom odpredaja majetku štátu pred vyhlásením jeho prebytočnosti
v správe rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych podnikov
v pôsobnosti ministerstva podľa platnej smernice ministerstva o činnosti
rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu,
5. Koordinuje spoluprácu s organizáciami v pôsobnosti ministerstva a organizačnými
útvarmi ministerstva najmä v oblasti rozpočtovania, financovania, vypracovania výkazov
Štátnej pokladnice, účtovných, finančných a štatistických výkazov a pri finančnom riadení
EPZF a EPFRV, implementácii nariadení EÚ, činnosti Informačnej siete
poľnohospodárskeho účtovníctva, pri tvorbe konsolidovaných stanovísk k politikám EÚ
v oblasti rozpočtu a budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, v oblasti
vedeckovýskumných činností v rozsahu pôsobnosti ministerstva a starostlivosti
o pôdohospodárske kultúrne dedičstvo – múzejníctvo, podľa zákona o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších
predpisov.
6. Generálny riaditeľ sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
6.1. riadi
6.1.1. riaditeľa odboru stratégií a koncepcií,
6.1.2. riaditeľa odboru finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky
a technickej pomoci,
6.1.3. riaditeľa odboru rozpočtu a záverečného účtu,
6.1.4. riaditeľa odboru finančného,
6.1.5. riaditeľa odboru štátnej pomoci a národných podpôr,
6.1.6. riaditeľa odboru špecifických operácií,
6.2. zastupuje ministerstvo
6.2.1. pri rozpočtovom procese voči MF SR a organizáciám v zakladateľskej alebo
zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
6.2.2. ako orgán finančného riadenia pri finančnom riadení EPZF a EPFRV,
6.2.3. vo veciach vnútorných rozpočtových opatrení voči organizáciám ministerstva,
6.2.4. ako predseda Národnej komisie pre ISPÚ vo veciach ISPÚ vo vzťahu k DG
AGRI,
6.3. zodpovedá najmä za
6.3.1. prípravu a realizáciu jednotnej štátnej politiky rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej
republiky a nadväzujúcimi uzneseniami národnej rady a vlády,
6.3.2. rozpočtový proces v rámci kapitoly ministerstva, vrátane rozpisu finančných
prostriedkov schválených na príslušný rozpočtový rok,
6.3.3. finančné riadenie EPZF a EPFRV,
6.3.4. vypracovanie správy o poľnohospodárstve a potravinárstve za príslušný rok,
súhrnných správ a stanovísk v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky,
6.3.5. prípravu a implementáciu národnej legislatívy a metodík pre štátnu pomoc
a národné podpory v rozsahu pôsobnosti sekcie,
6.3.6. stanoviská a pozície ministerstva pri rokovaniach vo výboroch a pracovných
skupinách EK, ktorých sa zúčastňujú zamestnanci sekcie,
6.3.7. spracovanie účtovných, finančných a štatistických výkazov Štátnej pokladnice,
6.3.8. vedenie účtovníctva a účtovanie ekonomických agend v rámci účtovania
ministerstva ako účtovnej jednotky v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
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6.3.9. bezhotovostný platobný styk so Štátnou pokladnicou v Informačnom systéme
ManEx,
6.3.10. tvorbu a realizáciu štátnej vednej a technickej politiky v pôdohospodárstve,
6.3.11. plnenie úloh ministerstva v oblasti zvyšovania kvalifikácie vedeckých
pracovníkov, v spolupráci s Atestačnou komisiou Slovenskej akadémie
pôdohospodárskych vied (SAPV) a komisiou pre priznávanie vyšších
vedeckých kvalifikačných stupňov SAV,
6.3.12. zabezpečenie oponentúr a kontrolných dní plnenia zmlúv a kontraktov
uzavretých ministerstvom v oblasti výskumu a vývoja,
6.3.13. ochranu pôdohospodárskeho kultúrneho dedičstva-múzejníctvo,
6.3.14. plnenie ďalších úloh podľa pokynov ministra,
6.4. predkladá ministrovi na podpis
6.4.1. žiadosti o rozpočtové opatrenie na MF SR nad rozsah podpisového
oprávnenia generálneho riaditeľa sekcie,
6.4.2. návrh rozpisu limitov finančných prostriedkov na národné podpory,
6.4.3. návrhy výnimiek a dodatkov systému finančného riadenia EPZF a EPFRV,
6.4.4. návrhy
materiálov
na
rokovanie
vlády
týkajúcich
sa
správy
o poľnohospodárstve a potravinárstve za príslušný rok, koncepčných
materiálov spoločnej poľnohospodárskej politiky a iných stanovísk,
6.4.5. návrh kontraktu medzi Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva Bratislava (VÚEPP) a ministerstvom,
6.4.6. návrh zmluvy medzi organizáciou zabezpečujúcou spracovanie štatistických
údajov a ministerstvom,
6.4.7. návrh dohody medzi Štatistickým úradom Slovenskej republiky
a ministerstvom o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky,
6.4.8. menovacie dekréty predsedu, podpredsedu, tajomníka a členov Národnej
komisie pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej
republike,
6.5. metodicky usmerňuje výkon štátnej správy a plnenie úloh v týchto organizáciách
7.1.1. Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (ASAPV) v oblasti
koncepčných a strategických zámerov vedeckovýskumnej základne
pôdohospodárstva,
7.1.2. Múzeum vo Svätom Antone – v oblasti ochrany pôdohospodárskeho
kultúrneho dedičstva
7.1.3. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava.
7. Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu zodpovedá za agendu, týkajúcu sa zámerov
príslušných organizácií v pôsobnosti ministerstva, ktoré riadi, k odpredaju majetku štátu
pred vyhlásením jeho prebytočnosti v ich správe podľa platnej smernice ministerstva
o činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu.
8. Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu zodpovedá za definovanie predmetu
zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorej
pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 32
Odbor stratégií a koncepcií
1. Odbor stratégií a koncepcií vykonáva najmä tieto činnosti
1.1.

analyzuje a hodnotí podnikateľské prostredie v pôdohospodárstve, vplyv iných
odvetví a politík na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, identifikuje rozpory medzi
jednotlivými záujmovými skupinami v pôdohospodárstve, neočakávané technické
a spoločenské zmeny, investičné príležitosti, kvalifikačnú štruktúru pracovníkov
v pôdohospodárstve, limity modernizácie pôdohospodárstva a vidieka, atď.,
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

1.21.

1.22.

organizuje a vykonáva štatistické zisťovania podľa zákona o štátnej štatistike
v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, spolupracuje so ŠÚ SR,
zabezpečuje bázu číselných a písomných dát v pôdohospodárstve a spolupracuje
so ŠÚ SR,
spolupracuje pri monitorovaní vybraných ukazovateľov ekonomického vývoja
pôdohospodárstva,
spolupracuje pri identifikácii možného ekonomického vývoja v pôdohospodárstve
a jeho vplyve na rozvoj vidieka a národné hospodárstvo a navrhuje opatrenia,
vypracováva strednodobé a dlhodobé prognózy vývoja agropotravinárskeho
a lesníckeho sektora v rámci SR, EÚ a WTO,
spolupracuje pri analyzovaní vývoja makroekonomických ukazovateľov národného
hospodárstva a identifikácii ich možného vplyvu na pôdohospodárstvo a rozvoj
vidieka,
spolupracuje pri vývoji systému ekonomických modelov v pôdohospodárstve a pri
modelovaní vývoja ekonomických ukazovateľov v pôdohospodárstve,
sleduje vývoj ponuky a dopytu produkcie v pôdohospodárstve a jej cenový vývoj,
metodicky usmerňuje a koordinuje prípravu a realizáciu koncepcií a stratégií
v pôdohospodárstve,
monitoruje a hodnotí plnenie hlavných cieľov koncepcií a stratégií
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
koordinuje prípravu rozvojových programov a projektov v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka,
vypracúva stanoviská k rozvojovým a strategickým materiálom na prerokovanie
vo výbore OECD pre poľnohospodárstvo,
vypracúva súhrnné podklady k materiálom týkajúcim sa zásadných opatrení
a zmien v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, prerokovávaným v EK,
Rade ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo a v Osobitnom
výbore pre poľnohospodárstvo (SCA),
koordinuje prípravu strategických dokumentov pri presadzovaní špecifických
záujmov a priorít Slovenska v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ,
zabezpečuje presadzovanie špecifických záujmov SR v rámci Spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ,
zabezpečuje metodické riadenie Informačnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva Slovenskej republiky (ISPÚ) a dohliada, aby údaje získané
z účtovných záznamov podnikateľov ministerstvo používalo len na hodnotenie
vývoja poľnohospodárskej politiky,
koordinuje činnosti týkajúce sa zjednodušenia administratívnych činností
a postupov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky,
monitoruje dopady uplatňovania jednotlivých podporných nástrojov Spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ na ekonomickú a sociálnu situáciu
v pôdohospodárstve a na vidieku,
vyhodnocuje realizáciu zásadných opatrení a zmien Spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ v pôdohospodárstve a na vidieku Slovenska,
analyzuje, monitoruje a vyhodnocuje realizáciu zásadných opatrení a zmien
v oblasti politiky životného prostredia, vedy, výskumu a inovácií, vzdelávania
a informatiky na úrovni EÚ a národnej úrovni s možným dopadom
na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka Slovenska,
koordinuje prípravu súhrnných podkladov a prípravu opatrení k zásadným
koncepčným a strategickým materiálom v oblasti politiky životného prostredia,
vedy a výskumu, vzdelávania a informatiky na úrovni EÚ a národnej úrovni
s možným dopadom na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka Slovenska,
poskytuje bázu číselných a písomných dát v pôdohospodárstve kooperujúcim
subjektom pri príprave správ o stave rezortu, koordinuje ich prípravu
a zabezpečuje ich predkladanie na vnútorné a medzirezortné pripomienkové
konanie, rokovanie vlády a NR SR,
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1.23. analyzuje správy pracovníkov rezortu zo zasadnutí vybraných orgánov EÚ
(vybrané pracovné skupiny Rady EÚ, vybrané výbory EK), navrhuje opatrenia
z nich vyplývajúce, monitoruje a vyhodnocuje ich realizáciu,
1.24. koordinuje programové rozpočtovanie v rámci monitorovania a hodnotenia
programovej štruktúry a navrhuje jej úpravy a zmeny,
1.25. zabezpečuje rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR v podmienkach
rezortu a sleduje jeho plnenie,
1.26. zabezpečuje vyhodnotenie plnenia opatrení vyplývajúce z Programového
vyhlásenia vlády SR v podmienkach rezortu, uznesení vlády SR a hodnotí ich
dopady v pôdohospodárstve a na vidieku,
1.27. vypracúva výročnú správu za ministerstvo za príslušný rok,
1.28. vypracúva správu o poľnohospodárstve a potravinárstve za príslušný rok
a zabezpečuje jej predloženie na rokovanie vlády a Národnej rady SR,
1.29. koordinuje proces prípravy nástrojov podpornej politiky v pôdohospodárstve,
monitoruje ich realizáciu, vyhodnocuje ich efektívnosť a navrhuje zmeny,
1.30. spolupracuje pri príprave strategických a koncepčných zámerov vedy, výskumu
a inovácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
1.31. zabezpečuje tvorbu a realizáciu štátnej vednej a technickej politiky
v pôdohospodárstve,
1.32. plní úlohy ministerstva v oblasti zvyšovania kvalifikácie vedeckých pracovníkov,
v spolupráci s Atestačnou komisiou Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
(SAPV) a komisiou pre priznávanie vyšších vedeckých kvalifikačných stupňov
SAV,
1.33. zabezpečuje oponentúry a kontrolné dni plnenia zmlúv a kontraktov uzavretých
ministerstvom v oblasti výskumu a vývoja,
1.34. zabezpečuje ochranu pôdohospodárskeho kultúrneho dedičstva – múzejníctvo,
1.35. zabezpečuje prípravu, riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie projektov
zameraných na zlepšenie fungovania rezortu,
1.36. spolupracuje s útvarom komunikácie s médiami ministerstva a poskytuje
informácie o zásadných strategických a koncepčných cieľoch v pôdohospodárstve
a v rozvoji vidieka,
1.37. pripravuje podklady k vystúpeniam ministra a štátneho tajomníka v médiách
v oblasti zásadných strategických a koncepčných cieľov rezortu,
1.38. spolupracuje pri príprave stanovísk na zasadnutia orgánov EÚ a zúčastňuje
sa zasadnutí rezortnej koordinačnej skupiny
1.39. zastupuje ministerstvo v príslušných orgánoch EK a Rady EÚ,
1.40. spolupracuje so samosprávou v pôdohospodárstve a ostatnými rezortmi na riešení
zásadných strategických a koncepčných zámeroch pôdohospodárstva,
1.41. s medzinárodnými inštitúciami pri realizácii ISPÚ, s OECD vo veciach činnosti
výboru pre poľnohospodárstvo, s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva
pri príprave prognóz a stratégií, koncepcií a programov rozvoja odvetví rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, s vedeckými a výskumnými pracoviskami
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Slovenskou poľnohospodárskou
univerzitou Nitra, Ekonomickou univerzitou Bratislava a Technickou univerzitou
Zvolen pri príprave koncepcie jednotnej štátnej politiky rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka a s ďalšími vedeckými inštitúciami a so samosprávnymi orgánmi,
1.42. koordinuje implementáciu príslušnej legislatívy EÚ v oblasti ISPÚ,
1.43. metodicky usmerňuje výkon štátnej správy a plnenie úloh v týchto organizáciách
1.43.1. Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (ASAPV)
v oblasti koncepčných a strategických zámerov vedeckovýskumnej
základne pôdohospodárstva,
1.43.2. Múzeum vo Svätom Antone – v oblasti ochrany pôdohospodárskeho
kultúrneho dedičstva,
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1.43.3. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Bratislava,
1.44. vypracúva návrh kontraktu medzi VÚEPP a ministerstvom pri plnení úloh
súvisiacich so Spoločnou poľnohospodárskou politikou a s prípravou prognóz,
stratégií, koncepcií a programov rozvoja odvetví pôdohospodárstva,
1.45. zabezpečuje výkon prác a činností vyplývajúcich z uzavretého kontraktu medzi
VÚEPP a ministerstvom na príslušný rok,
1.46. prípravu a implementáciu rezortných opatrení v oblasti rodovej rovnosti, ochrany
starších ľudí, štátnej rodinnej politiky, predchádzania všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, ostatným prejavom intolerancie
a migrácie a integrácie cudzincov.
2. Odbor stratégií a koncepcií je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu.
3. Riaditeľ odboru stratégií a koncepcií
3.1. zodpovedá za vypracovanie stratégií a koncepcií jednotnej štátnej politiky rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v súlade s programovým vyhlásením vlády
a príslušnými uzneseniami národnej rady, usmerňovanie jej realizácie,
3.2. zodpovedá za organizovanie a vykonávanie štatistických zisťovaní podľa zákona
o štátnej štatistike v oblasti pôdohospodárstva rozvoja vidieka, spolupracuje so ŠÚ
SR,
3.3. plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z náplne odboru a podľa pokynov generálneho
riaditeľa sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu.
4. Odbor stratégií a koncepcií zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 33
Odbor finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej pomoci
1. Odbor finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej pomoci plní
úlohy orgánu finančného riadenia EPZF a EPFRV v podmienkach Slovenskej republiky.
2. Odbor finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej pomoci je
ako súčasť sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu riadiacim orgánom pre operácie
technickej pomoci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 (PRV SR
2007 – 2013).
3. Odbor finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej pomoci je
v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu.
4. Odbor finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej pomoci
4.1. vypracováva systémy finančného riadenia európskych poľnohospodárskych fondov
a zapracováva do nich aktuálne zmeny,
4.2. zabezpečuje komunikáciu medzi EK a SR v oblasti finančného riadenia EPFRV
a EPZF,
4.3. zabezpečuje v spolupráci s DG AGRI pre spoločné riadenie výdavkov EPZF
a EPFRV podľa príslušných predpisov EÚ,
4.4. zriaďuje v spolupráci s DG AGRI a MF SR osobitné mimorozpočtové účty na príjem
prostriedkov z EPZF a EPFRV, zabezpečuje vedenie týchto účtov a prevody
finančných prostriedkov na stanovené účty PPA,
4.5. spolupracuje s odborom rozpočtu a záverečného účtu pri zostavovaní návrhu
rozpočtu a záverečného účtu kapitoly ministerstva za oblasť príjmov a výdavkov
financovaných z EPZF, EPFRV a príslušného spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu,
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4.6. zostavuje za ministerstvo plány čerpania výdavkov EPFRV a ďalšie plány súvisiace
s finančnými prostriedkami EPZF,
4.7. koordinuje organizačné útvary ministerstva, PPA a ostatné organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zapojené do čerpania výdavkov a plnenia
príjmov EPZF a EPFRV vrátane pracovných a účtovných postupov súvisiacich
s príjmom zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby od EK,
4.8. navrhuje udeľovanie výnimiek zo systému finančného riadenia EPZF a EPFRV,
4.9. vypracúva
4.9.1. vnútorný manuál Orgánu finančného riadenia a jeho aktualizácie,
4.9.2. plán financovania Programu rozvoja vidieka a vkladá ho do bezpečnostného
systému výmeny informácií a dokumentov SFC2007, správu o vykonanej
kontrole, ktorá súvisí s operáciami vybranými na financovanie z EPFRV,
4.9.3. stanoviská na rokovania EK v rozsahu pôsobnosti odboru,
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

4.18.
4.19.
4.20.
4.21.

4.22.
4.23.

navrhuje hodnotiace kritériá pre výber certifikačného orgánu a hodnotí výsledky
jeho činnosti,
spolupracuje s certifikačným orgánom v procese certifikačného overovania
platobnej agentúry,
tvorí a aktualizuje Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 v kapitole operácií
technickej pomoci resp. časti nadväzujúcich kapitol v spolupráci s odborom
rozvoja vidieka a odborom environmentálnych činností a zabezpečuje tvorbu
a aktualizáciu príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z PRV SR 2007-2013 v predmetnej oblasti v spoluprácu s vyššie
uvedenými odbormi,
spolupracuje s odborom rozpočtu a záverečného účtu v oblasti rozpočtu kapitoly,
tvorby rozpočtových opatrení a programového rozpočtovania súvisiacimi
s operáciami technickej pomoci,
vytvára usmernenia a vnútorné predpisy koncepčného charakteru pre oblasť
operácií technickej pomoci a usmerňuje a riadi žiadateľov v operáciách technickej
pomoci,
koordinuje a informuje žiadateľov o realizáciu aktivity technickej pomoci (ŽoRA)
a koordinuje a informuje predkladateľa ročného pracovného programu Národnej
siete rozvoja vidieka (NSRV),
overuje zhodu ŽoRA a ročného pracovného programu NSRV s pravidlami
oprávnenosti, s krátkodobým a dlhodobým plánom operácií technickej pomoci,
s rozpočtom operácií technickej pomoci,
zabezpečuje vecnú, formálnu a finančnú kontrolu ŽoRA pri predkladaní
žiadateľmi a pri ich zmenách, zabezpečuje ich administráciu a implementáciu
a predkladá ich na schválenie pracovnej skupine a/alebo rozhodovaciemu výboru
pre operácie technickej pomoci,
predkladá žiadosti o platbu pre aktivity technickej pomoci na PPA,
vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu pri finančných operáciách
uskutočňovaných v rámci implementácie aktivít operácií technickej pomoci,
implementuje príslušné aktivity technickej pomoci a zbiera údaje o implementácii
všetkých aktivít operácií technickej pomoci,
predkladá správy o implementácii a čerpaní prostriedkov operácií technickej
pomoci pracovnej skupine, rozhodovaciemu výboru pre operácie technickej
pomoci, porade vedenia ministerstva a pripravuje špecifické výkazy súvisiace
s operáciami technickej pomoci,
pripravuje zmluvy pre aktivity technickej pomoci za ministerstvo ako riadiaci
orgán,
vypracúva návrh štatútu pracovnej skupiny pre operácie technickej pomoci
a návrh štatútu rozhodovacieho výboru pre operácie technickej pomoci,
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4.24.
4.25.
4.26.
4.27.

zabezpečuje organizáciu, dokumentáciu, administráciu, tvorbu zápisu, napĺňanie
úloh, distribúciu úloh a spätnú väzbu na úrovni žiadateľov, pracovnej skupiny
a rozhodovacieho výboru operácií technickej pomoci,
zabezpečuje monitoring, kontrolu a vyhodnocovanie efektívneho využívania
zdrojov poskytnutých v rámci operácií technickej pomoci,
plní ďalšie úlohy operácií technickej pomoci PRV SR 2007 – 2013,
zastupuje ministerstvo v príslušných orgánoch EK a Rady EÚ.

5. Riaditeľ odboru finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej
pomoci zodpovedá najmä za
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

finančné riadenia EPZF a EPFRV v podmienkach Slovenskej republiky,
príjem finančných prostriedkov EPZF a EPFRV na osobitné mimorozpočtové účty
ministerstva,
prevod finančných prostriedkov EPZF a EPFRV z osobitných mimorozpočtových
účtov ministerstva na stanovené účty PPA,
vypracovanie metodických usmernení k systémom finančného riadenia EPZF
a EPFRV,
vypracovanie vnútorného manuálu Orgánu finančného riadenia Spoločnej
poľnohospodárskej politiky a vnútorného manuálu riadiaceho orgánu operácií
technickej pomoci a ich vzájomného prepojenia,
vypracovanie stanovísk a pozícií na zastupovanie Slovenskej republiky
na rokovaniach AGRIFIN, výborov EK pre poľnohospodárske fondy,
pre agromonetárne otázky a pre rozvoj vidieka v prípade prerokovávania
finančných otázok,
výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly pri finančných operáciách
uskutočňovaných na odbore finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej
politiky a technickej pomoci,
dohľad nad čerpaním finančných prostriedkov EPZF a EPFRV v rámci
existujúcich finančných stropov a termínov platieb podľa legislatívy EÚ,
dohľad nad vypracovaním pravidelných hlásení o realizácií výdavkov a plnení
príjmov EPZF a EPFRV, ktoré zasiela PPA na účely žiadosti o platbu na EK,
komunikáciu medzi ministerstvom a organizačnými útvarmi DG AGRI vo veci
financovania opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky,
komunikáciu a distribúciu metodických usmernení vydaných EK vo veci
finančného riadenia EPZF a EPFRV medzi jednotlivé organizačné útvary
ministerstva a PPA,
riadenie operácií technickej pomoci PRV SR 2007-2013 a ich implementáciu
v príslušnej oblasti,
vedenie pracovnej skupiny pre operácie technickej pomoci a poradenstvo
rozhodovaciemu výboru pre operácie technickej pomoci, ako aj výmenu informácii
medzi nimi,
plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z náplne odboru a podľa pokynov generálneho
riaditeľa sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu.

6. Odbor finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej pomoci
zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 34
Odbor rozpočtu a záverečného účtu
1. Odbor rozpočtu a záverečného účtu zabezpečuje tvorbu rozpočtu ministerstva a tvorbu
rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
2. Odbor rozpočtu a záverečného účtu je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa
sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu.
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3. Odbor rozpočtu a záverečného účtu
3.1. vypracúva
3.1.1. rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly ministerstva, a to
pre vlastné rozpočtové hospodárenie a všetky rozpočtové a príspevkové
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
3.1.2. návrh rozpočtových opatrení a vykonáva rozpis rozpočtových opatrení
schválených MF SR a vedie o nich operatívnu evidenciu,
3.1.3. návrh záverečného účtu kapitoly ministerstva za predchádzajúci rozpočtový
rok a zabezpečuje jeho predloženie MF SR, Úradu vlády SR a príslušnému
výboru národnej rady,
3.1.4. finančné zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za kapitolu ministerstva
a zabezpečuje jeho predloženie MF SR,
3.1.5. podklady pre poskytnutie bežného a kapitálového transferu.
3.2. podľa potreby navrhuje a realizuje úpravy rozpočtu kapitoly ministerstva
v príslušných moduloch a rozpisuje ich na nižšiu úroveň,
3.3. posudzuje, v spolupráci s odborom špecifických operácií, oprávnenosť, efektívnosť
a hospodárnosť požiadaviek rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva na realizáciu obstarávania a financovania
kapitálových výdavkov z kapitoly rozpočtu ministerstva v spolupráci s odborom
hospodárskej správy a služieb a sekciou, ktorá metodicky riadi príslušnú
rozpočtovú, resp. príspevkovú organizáciu,
3.4. zostavuje a spravuje register investícií v rezorte ministerstva,
3.5. sleduje a hodnotí plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly ministerstva,
3.6. plní ďalšie úlohy v oblasti rozpočtu a záverečného účtu,
3.7. koordinuje
3.7.1. organizačné útvary ministerstva a organizácie v zriaďovateľskej
a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pri spracovávaní návrhu rozpočtu
kapitoly ministerstva, pri monitorovaní a hodnotení jeho plnenia,
pri dodržiavaní pravidiel rozpočtového hospodárenia, pri príprave
rozpočtových opatrení a pri zavádzaní viacročného rozpočtovania v kapitole
ministerstva,
3.7.2. finančné vzťahy pri schvaľovacom konaní vo vláde a v príslušnom výbore
národnej rady vo veci materiálov „Účtovná závierka SPF a rozdelenie
výsledku hospodárenia za predchádzajúci rozpočtový rok“ a „Návrh
rozpočtu SPF a jeho korekcie“,
3.7.3. vecne príslušné organizačné útvary v oblasti predfinancovania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a refundácií finančných prostriedkov
v rámci PRV a operačných programov v pôsobnosti rezortu,
3.8. spolupracuje najmä
3.8.1. s MF SR pri tvorbe a aktualizácií štátneho rozpočtu za kapitolu ministerstva,
3.8.2. so Štátnou pokladnicou pri hodnotení rozpočtu,
3.8.3. s PPA a odborom finančného riadenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky
pri zostavovaní rozpočtu výdavkov pre programy podpôr realizovaných
ministerstvom,
3.8.4. s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva pri príprave rozpočtu,
3.8.5. s vecne zodpovednými organizačnými útvarmi pri sledovaní žiadostí
o platbu týkajúcich sa refundovaných finančných prostriedkov za PRV
a operačné programy v pôsobnosti rezortu a podieľa sa na konečnej
realizácii týchto prostriedkov,
3.9. realizuje operácie súvisiace s rozpočtom v systéme SAP.
4. Riaditeľ odboru rozpočtu a záverečného účtu
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4.1. zodpovedá za výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly pri finančných
operáciách uskutočňovaných na odbore,
4.2. sleduje použitie prostriedkov rozpočtu kapitoly ministerstva podľa rozpočtovej
klasifikácie,
4.3. zabezpečuje plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu v rozsahu pôsobnosti odboru,
4.4. zodpovedá za vypracovanie úloh podľa bodu 3.1. a plnenie ďalších úloh podľa
pokynov generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu.
5. Odbor rozpočtu a záverečného účtu zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti
je predmet zákazky.
Článok 35
Odbor finančný
1. Odbor finančný zabezpečuje bezhotovostný platobný styk so Štátnou pokladnicou
a hotovostný styk s komerčnými bankami.
2. Odbor finančný je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárskej
politiky a rozpočtu.
3. Odbor finančný
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.

komplexne a metodicky usmerňuje bezhotovostný platobný styk so Štátnou
pokladnicou v Informačnom systéme ManEx a hotovostný styk so Všeobecnou
úverovou bankou za ministerstvo,
otvára účty ministerstva v Štátnej pokladnici, vybavuje dispozičné a používateľské
práva pre zamestnancov ministerstva v Štátnej pokladnici,
poskytuje podklady odboru hospodárskej správy a služieb k vypracovaniu návrhu
rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za správu služobného úradu
ministerstva,
realizuje rozpočet prostredníctvom Štátnej pokladnice a kontroluje jeho čerpanie
za ministerstvo za príslušný rok,
vykonáva niektoré úpravy v Module úprav rozpočtu účtovného systému
za služobný úrad ministerstva,
predkladá na odbor hospodárskej správy a služieb mesačne čerpanie výdavkov
na reprezentačné účely,
zostavuje rozpočet sociálneho fondu, sleduje jeho čerpanie a vyhodnocuje ho,
zabezpečuje včasné a správne vedenie účtovníctva ministerstva ako účtovnej
jednotky,
vykonáva kontáciu bankových a pokladničných dokladov účtovnej jednotky,
zabezpečuje v spolupráci s odborom hospodárskej správy a služieb zúčtovanie
agendy hnuteľného a nehnuteľného majetku ministerstva, pohonných hmôt
a nehmotných aktív,
metodicky usmerňuje rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti
ministerstva v oblasti účtovníctva a výkazníctva,
vykonáva analytickú činnosť v oblasti verejných financií, metodické poradenstvo
a metodické usmerňovanie,
zabezpečuje finančné a účtovné výkazníctvo za kapitolu ministerstva,
spracováva a kontroluje účtovné a finančné výkazy ministerstva a kapitoly
ministerstva,
spracováva štatistické výkazy za oblasť informačnej sústavy, ktoré predkladá ako
vykazujúca jednotka ŠÚ SR,
vedie pokladničnú agendu v eurách a valutovú pokladničnú agendu, výdaj cenín,
zodpovedá za výkon predbežnej finančnej kontroly a participuje na priebežnej
finančnej kontrole,
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3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.

3.25.
3.26.
3.27.

3.28.
3.29.
3.30.

vykonáva likvidáciu tuzemských pracovných ciest v súlade so zákonom
o cestovných náhradách, kontroluje správnosť vyúčtovania tuzemských
pracovných ciest a likviduje čerpanie finančných prostriedkov,
vykonáva likvidáciu zahraničných pracovných ciest, kontroluje správnosť
vyúčtovania zahraničných pracovných ciest a likviduje čerpanie finančných
prostriedkov,
vedie centrálnu evidenciu došlých faktúr,
vykonáva párovanie realizovaných výdavkov, importuje údaje pre účtovníctvo,
metodicky usmerňuje obeh účtovných dokladov na ministerstve,
eviduje v účtovníctve pohľadávky a záväzky,
zabezpečuje identifikáciu príjmov za zábery pôdy a porušenie zákonov
v nadväznosti na rozhodnutia orgánov špecializovanej štátnej správy v pôsobnosti
ministerstva, prípady na vymáhanie postupuje vecne príslušnému organizačnému
útvaru,
sleduje účty odvodov za drobenie pôdy, prípady na vymáhanie postupuje vecne
príslušnému organizačnému útvaru,
kontroluje úplnosť účtovných dokladov predložených k realizácii výdavkov
štátneho rozpočtu,
koordinuje a zabezpečuje úhrady výdavkov týkajúcich sa náhrad oprávneným
osobám podľa zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku vrátane ich zaznamenania v informačnom
systéme,
plní ďalšie úlohy týkajúce sa účtovníctva a finančných operácií,
zabezpečuje komplexnú platovú a mzdovú agendu súvisiacu s výplatou platových
plnení a zaúčtovanie daní zamestnancov ministerstva, vedie mzdové listy
zamestnancov ministerstva, pripravuje podklady pre výplaty miezd,
zabezpečuje agendu sociálneho, nemocenského a zdravotného poistenia
v rozsahu:
3.30.1. výpočet odvodov poistenia do jednotlivých fondov,
3.30.2. odvod poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
3.30.3. spracovanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a mesačných
výkazov do zdravotných poisťovní,
3.30.4. vedenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov
ministerstva,
3.30.5. odosielanie príspevkov do DDS, s ktorými má ministerstvo uzatvorené
zamestnávateľské zmluvy,

3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.

zabezpečuje priebežnú kontrolu účtov istiny a úrokov v Štátnej pokladnici
zo splátok Štátneho podporného fondu poľnohospodárstva a potravinárstva
v spolupráci s odborom právnym a evidencie zmlúv,
vykonáva nefinančné účtovné vysporiadania platby od správcov konkurznej
podstaty a istiny podľa UniCredit Bank a mesačne pripravuje odvod istiny
pre MF SR v spolupráci s odborom právnym a evidencie zmlúv,
vykonáva kontrolu úrokového účtu z hľadiska vylúčenia výťažkov z pôžičiek
Fondu trhovej regulácie a dáva ich preúčtovať na zvláštny účet v spolupráci
s odborom právnym a evidencie zmlúv,
zabezpečuje súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
plní úlohy ministerstva vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (v súvislosti s účtovaním a odpisovaním majetku),
plní úlohy ministerstva vyplývajúce zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov,
plní úlohy ministerstva vyplývajúce zo zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov,
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3.38.
3.39.

zabezpečuje vypracovanie a aktualizácie interných právnych predpisov
ministerstva v oblasti účtovníctva a výkazníctva,
vypracováva konsolidovanú účtovnú závierku za ministerstvo a je konsolidátorom
účtovných závierok za rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti
ministerstva.

4. Riaditeľ odboru finančného zodpovedá najmä za
4.1. včasné a správne vedenie účtovníctva na ministerstve,
4.2. správu všetkých účtov ministerstva vedených v Štátnej pokladnici,
4.3. vypracovanie interných predpisov v oblasti obehu účtovných dokladov, Štátnej
pokladnice a cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách,
4.4. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárskej
politiky a rozpočtu.
5.

Odbor finančný zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky
účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 36
Odbor štátnej pomoci a národných podpôr

1. Odbor štátnej pomoci a národných podpôr zabezpečuje prípravu a implementáciu
národnej legislatívy a usmernení v oblasti štátnej pomoci a národných podpôr.
2. Odbor štátnej pomoci a národných podpôr je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa
sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu.
3. Odbor štátnej pomoci a národných podpôr zabezpečuje najmä
3.1. prípravu a implementáciu národnej legislatívy a metodických usmernení pre štátnu
pomoc v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
3.2. prípravu a implementáciu národnej legislatívy a metodických usmernení
na poskytovanie ostatných národných podpôr,
3.3. vypracovanie súhrnných správ o poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka za predchádzajúci kalendárny rok,
3.4. vypracovanie správ o poskytnutých národných podporách za predchádzajúci
kalendárny rok,
3.5. vypracovanie rozpisu limitov finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole
ministerstva na štátnu pomoc a národné podpory,
3.6. prípravu stanovísk k žiadostiam poľnohospodárov o vydanie súhlasu na zmenu
žiadateľa príjemcu dotácie podľa dotačných pravidiel v kompetencii odboru
z dôvodu zmeny právnej formy podnikania, zániku podniku, odpredaja dotovanej
techniky a technológie,
3.7. prípravu informácií orgánom činným v trestnom konaní, súdom a kontrolným
orgánom o podmienkach pre poskytovanie štátnej pomoci a ostatných národných
podpôr,
3.8. vypracovanie podkladov na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
poskytnutých v rámci štátnej pomoci a národných podpôr v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka za predchádzajúci kalendárny rok,
3.9. spracovanie zúčtovania finančných vzťahov prijímateľa národných podpôr so
štátnym rozpočtom za predchádzajúci kalendárny rok,
3.10. prípravu a realizáciu národných podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a to:
zabezpečením zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí, posúdenie žiadostí,
príprava komisií na posúdenie žiadostí, príprava zmlúv o poskytnutí dotácií
a vyplatenie dotácií.
4. Odbor štátnej pomoci a národných podpôr spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti
s príslušnými orgánmi EK – DG AGRI, DG FISCH, DG COMPETITION, MF SR
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a s ďalšími štátnymi orgánmi, rezortnými inštitúciami a
organizačnými útvarmi ministerstva.

príslušnými odbornými

5. Riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr zodpovedá najmä za
5.1. prípravu a implementáciu národnej legislatívy a metodických usmernení pre štátnu
pomoc v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
5.2. prípravu a implementáciu národnej legislatívy a metodických usmernení
na poskytovanie ostatných národných podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
5.3. vypracovanie súhrnných správ o poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka za predchádzajúci kalendárny rok,
5.4. vypracovanie správ o poskytnutých národných podporách za predchádzajúci
kalendárny rok,
5.5. prípravu informácií o prijímateľoch minimálnej pomoci,
5.6. vypracovanie rozpisu limitov finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole
ministerstva na štátnu pomoc a ostatné národné podpory,
5.7. prípravu stanovísk k žiadostiam poľnohospodárov o vydanie súhlasu na zmenu
žiadateľa príjemcu dotácie podľa dotačných pravidiel v kompetencii odboru
z dôvodu zmeny právnej formy podnikania, zániku podniku, odpredaja dotovanej
techniky a technológie,
5.8. prípravu informácií orgánom činným v trestnom konaní, súdom a kontrolným
orgánom o podmienkach štátnej pomoci a ostatných národných podpôr a za plnenie
ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárskej politiky
a rozpočtu,
5.9. vypracovanie podkladov na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
poskytnutých v rámci štátnej pomoci a národných podpôr v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka za predchádzajúci kalendárny rok,
5.10. prípravu a realizáciu národných podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, a to
zabezpečením zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí, posúdenie žiadostí,
príprava komisii na posúdenie žiadostí, príprava zmlúv o poskytnutí dotácií
a vyplatenie dotácií.
6. Odbor štátnej pomoci a národných podpôr zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti
je predmet zákazky.
Článok 37
Odbor špecifických operácií
1. Odbor špecifických operácií analyzuje a hodnotí hospodárenie príspevkových organizácií
a štátnych podnikov v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, kontroluje
plnenie cieľov týchto organizácií, hodnotí efektívnosť ich dosahovania a predkladá návrhy
na zmeny právnej formy jednotlivých organizácií.
2. Odbor špecifických operácií je v riadiacej pôsobnosti sekcie pôdohospodárskej politiky
a rozpočtu.
3. Odbor špecifických operácií plní najmä tieto úlohy:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

vypracúva stanoviská k plneniu cieľov príspevkových organizácii a štátnych
podnikov v pôsobnosti ministerstva,
analyzuje dopady hospodárenia príspevkových organizácii a štátnych podnikov
v pôsobnosti ministerstva na rozpočet kapitoly ministerstva,
vypracúva strednodobé a dlhodobé prognózy vývoja hospodárenia príspevkových
organizácií a štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva,
vypracúva, v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva, materiály
na schválenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky príspevkových organizácií
a štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva, návrhov na rozdelenie zisku
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3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

štátnych podnikov a predkladá ministrovi štvrťročné a polročné správy
o hospodárení týchto organizácií,
vypracúva, v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva, stanoviská
k predmetu činnosti, k výške kmeňového imania, k vzniku, rozdeleniu, zlučovaniu,
splynutiu a zániku štátnych podnikov, k polročnej správe o hospodárení štátneho
podniku, ku ktorým ministerstvo vykonáva funkciu zakladateľa,
vypracúva, v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva, koncepcie
zmeny právnej formy jednotlivých príspevkových organizácií a štátnych podnikov
v pôsobnosti ministerstva,
posudzuje, v spolupráci s odborom rozpočtu a záverečného účtu, oprávnenosť,
efektívnosť a hospodárnosť požiadaviek rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva na realizáciu obstarávania
a financovania kapitálových výdavkov z kapitoly rozpočtu ministerstva v spolupráci
s odborom hospodárskej správy a služieb a sekciou, ktorá metodicky riadi
príslušnú rozpočtovú, resp. príspevkovú organizáciu,
vypracúva v spolupráci s odborom rozpočtu a záverečného účtu stanoviská
k hospodárnemu vynakladaniu kapitálových výdavkov ministerstva, rozpočtových
a príspevkových organizácii a štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva,
zabezpečuje na základe prijatej koncepcie koordináciu zámerov štátu v oblasti správy
majetku štátu vyplývajúcich z výkonu zakladateľskej funkcie ministerstva,
vypracúva stanoviská k zámerom odpredaja majetku štátu pred vyhlásením jeho
prebytočnosti v správe rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych podnikov
v pôsobnosti ministerstva podľa platnej smernice ministerstva o činnosti rezortnej
majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu,
vypracúva stanoviská k žiadostiam vo veci efektívneho nakladania s majetkom štátu v
správe štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva, podľa zákona o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby,
vypracúva, v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva, stanoviská,
vo vzťahu k štátnym podnikom v likvidácii v pôsobnosti ministerstva, k účtovným
závierkam a k prevodu majetku v správe štátnych podnikov v likvidácii v pôsobnosti
ministerstva podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
a zákona o štátnom podniku,
vypracúva, v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva, stanoviská
k navrhovanému riešeniu o spôsobe naloženia s pohľadávkou v správe rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií v riadiacej pôsobnosti ministerstva podľa
zákona o správe majetku štátu,
vypracúva stanoviská k návrhom kontraktov medzi ministerstvom a príspevkovými
organizáciami, resp. k návrhom zmlúv medzi ministerstvom a štátnymi podnikmi
v pôsobnosti ministerstva ,
vypracúva stanoviská k návrhom štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom alebo
akýmkoľvek iným záväzkovým vzťahom,
vypracúva stanoviská k návrhom štatútov dozorných rád štátnych podnikov a ich
rokovacích poriadkov podľa zákona o štátnom podniku v znení neskorších
predpisov, ktoré podniky predkladajú ministerstvu ako zakladateľovi na schválenie,
vypracúva stanovisko pre služobný úrad (odbor organizačný) k návrhu na vydanie
súhlasu na vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
vykonáva agendu kontrolingu na ministerstve v členení:
3.18.1. metodicky a koordinačne zabezpečuje činnosti v rámci finančného riadenia
a fungovanie modulu kontroling v IES SAP - CO,
3.18.2. koordinuje proces plánovania nákladov a investícií,
3.18.3. riadi organizačné útvary ministerstva pri plánovaní nákladov a investícií
a spracováva údaje pre finančné riadenie – kontroling v IES SAP,
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3.18.4. poskytuje poradenstvo k plánovaniu nákladov a investícií podľa jednotlivých
nákladových stredísk,
3.18.5. prijíma návrhy na požiadavky k zmene plánu nákladov a investícií
a predkladá návrhy na posúdenie generálnemu riaditeľovi sekcie
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu,
3.18.6. zodpovedá za všetky úpravy plánu nákladov a investícií počas celého
rozpočtového roka v IES SAP,
3.18.7. kontroluje správne zaúčtovanie nákladov na nákladových účtoch
a na nákladových strediskách,
3.18.8. zabezpečuje rozúčtovanie nákladových položiek (telefón, dátové služby
a i.) podľa stanovených alokačných kľúčov na jednotlivé nákladové
strediská v IES SAP,
3.18.9. zabezpečuje vyhodnotenie výstupov na mesačnej báze.
4. Odbor špecifických operácií spolupracuje s ostatnými útvarmi ministerstva pri napĺňaní
zámerov efektívneho hospodárenia príspevkových organizácií a štátnych podnikov
v pôsobnosti ministerstva.
5. Odbor špecifických operácií spolupracuje s Ministerstvom financií SR pri kontrole
hospodárenia štátnych podnikov a príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva.
6. Riaditeľ odboru špecifických operácií zodpovedá najmä za:
6.1. prípravu stanovísk k plneniu cieľov príspevkových organizácii a štátnych podnikov
v pôsobnosti ministerstva,
6.2. vypracovanie analýz dopadov hospodárenia príspevkových organizácii a štátnych
podnikov v pôsobnosti ministerstva na rozpočet kapitoly ministerstva,
6.3. prípravu strednodobých a dlhodobých prognóz vývoja hospodárenia
príspevkových organizácií a štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva ,
6.4. prípravu materiálov na schválenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky
príspevkových organizácií a štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva, návrhov
na rozdelenie zisku štátnych podnikov a za predloženie štvrťročných a polročných
správ o hospodárení týchto organizácií ministrovi,
6.5. prípravu stanovísk k predmetu činnosti, k výške kmeňového imania, k vzniku,
rozdeleniu, zlučovaniu, splynutiu a zániku štátnych podnikov, k polročnej správe
o hospodárení štátneho podniku, ku ktorým ministerstvo vykonáva funkciu
zakladateľa,
6.6. prípravu koncepcie zmeny právnej formy jednotlivých príspevkových organizácií
a štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva,
6.7. prípravu stanovísk k oprávnenosti, efektívnosti a hospodárnosti požiadaviek
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva na realizáciu obstarávania a financovania kapitálových výdavkov
z kapitoly rozpočtu ministerstva v spolupráci s odborom hospodárskej správy
a služieb a sekciou, ktorá metodicky riadi príslušnú rozpočtovú, resp. príspevkovú
organizáciu,
6.8. prípravu stanovísk k hospodárnemu vynakladaniu kapitálových výdavkov
ministerstva, rozpočtových a príspevkových organizácii a štátnych podnikov
v pôsobnosti ministerstva
6.9. zabezpečenie koordinácie zámerov štátu na základe prijatej koncepcie v oblasti
správy majetku štátu vyplývajúcich z výkonu zakladateľskej funkcie ministerstva,
6.10. prípravu stanovísk k zámerom odpredaja majetku štátu pred vyhlásením jeho
prebytočnosti v správe rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych
podnikov v pôsobnosti ministerstva podľa platnej smernice ministerstva o činnosti
rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu,
6.11. prípravu stanovísk k žiadostiam vo veci efektívneho nakladania s majetkom štátu
v správe štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva, podľa zákona
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,
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6.12. prípravu stanovísk vo vzťahu k štátnym podnikom v likvidácii v pôsobnosti
ministerstva, k účtovným závierkam a k prevodu majetku v správe štátnych podnikov
v likvidácii v pôsobnosti ministerstva podľa zákona o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby a zákona o štátnom podniku,
6.13. prípravu stanovísk k navrhovanému riešeniu o spôsobe naloženia s pohľadávkou
v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v riadiacej
pôsobnosti ministerstva podľa zákona o správe majetku štátu,
6.14. prípravu stanovísk k návrhom kontraktov medzi ministerstvom a príspevkovými
organizáciami, resp. k návrhom zmlúv medzi ministerstvom a štátnymi podnikmi
v pôsobnosti ministerstva,
6.15. prípravu stanovísk k návrhom štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva
na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom alebo
akýmkoľvek iným záväzkovým vzťahom,
6.16. prípravu stanovísk k návrhom štatútov dozorných rád štátnych podnikov a ich
rokovacích poriadkov podľa zákona o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
ktoré podniky predkladajú ministerstvu ako zakladateľovi na schválenie,
6.17. prípravu stanovísk pre odbor organizačný k návrhu na vydanie súhlasu
na vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva,
6.18. vykonávanie agendy kontrolingu na ministerstve,
6.19. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárskej
politiky a rozpočtu.
7. Odbor špecifických operácií zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.

Článok 38
Sekcia legislatívy
1. Sekcia legislatívy zabezpečuje plnenie legislatívnych úloh ministerstva a harmonizáciu
práva Slovenskej republiky s právom EÚ v pôsobnosti ministerstva. Koná za ministerstvo
pred súdmi, zabezpečuje nakladanie s pohľadávkami štátu v správe ministerstva
a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, vrátane evidencie
a vymáhania pohľadávok ministerstva, zabezpečuje činnosti v oblasti evidencie zmlúv
a vykonáva štátnu správu na úseku pozemkových úprav, ochrany pôdy a usporadúvania
pozemkového vlastníctva. Koordinuje pôdnu politiku vo vzťahu k ochrane pred
povodňami, znižovaniu povodňových rizík, rizík sucha a ostatných rizík náhlych
prírodných živelných pohrôm.
2. Sekcia legislatívy sa člení na
2.1. odbor legislatívy,
2.2. odbor právny a evidencie zmlúv,
2.3. odbor pozemkový.
3. Sekcia legislatívy sa podieľa na
3.1. príprave a vypracovaní legislatívneho zámeru pred prípravou návrhu zákona
v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva,
3.2. príprave návrhov zákonov a vykonávacích právnych predpisov v spolupráci s vecne
príslušným organizačným útvarom ministerstva,
3.3. plnení úloh v oblasti zosúlaďovania všeobecne záväzných právnych predpisov
vypracúvaných v pôsobnosti ministerstva, s právom ES/EÚ, v spolupráci s vecne
príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva.
4. Sekcia legislatívy zabezpečuje najmä
4.1. právne služby ministerstva a právne služby pre odborné útvary ministerstva,
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4.2. nakladanie s pohľadávkami štátu v správe ministerstva a v správe organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, evidenciu, sledovanie a vymáhanie
pohľadávok ministerstva,
4.3. činnosť osobitnej (rozkladovej) komisie ministra vrátane vedenia jej agendy
a spracovania návrhov rozhodnutí o rozkladoch,
4.4. predbežné prerokovanie náhrady škody podľa zákona o zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci,
4.5. vedenie ústrednej evidencie priestupkov za oblasť pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka, ako ústredný orgán štátnej správy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka podľa zákona o priestupkoch,
4.6. činnosti v oblasti evidencie zmlúv,
4.7. spolupracuje s príslušným organizačným útvarom pri vypracovaní stanovísk
ministerstva k legislatívnym návrhom ústredných orgánov štátnej správy
predkladaným na medzirezortné pripomienkové konanie prostredníctvom portálu
právnych predpisov, na rokovanie vlády a národnej rady, na rokovanie LRV,
Hospodárskej a sociálnej rady SR a ostatných poradných orgánov vlády.
5. Sekcia legislatívy zastupuje ministerstvo a Slovenskú republiku v konaní pred súdom
alebo iným orgánom rozhodujúcim o jeho právach a povinnostiach v občianskoprávnych,
obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, trestnoprávnych a správnych veciach.
6. Sekcia legislatívy vykonáva štátnu správu na úseku usporadúvania pozemkového
vlastníctva, pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy
6.1. metodicky usmerňuje a koordinuje prípravu, projektovanie
a vykonávanie
pozemkových úprav tak, aby tieto zohľadňovali potreby revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí v pôdohospodárstve,
6.2. spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva pri príprave
a realizácii programov a projektov ochrany pred povodňami, znižovaní
povodňových rizík, rizík sucha a ostatných rizík náhlych prírodných živelných
pohrôm.
7. Sekcia legislatívy vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám
7.1. vypracúva stanoviská k žiadostiam vo veci nakladania s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom štátu v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
okrem pohľadávok vo svojej riadiacej pôsobnosti podľa zákona o správe majetku
štátu a opatrenia ministerstva o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku
štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pri nakladaní s majetkom štátu,
7.2. spolupracuje so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a odborom
hospodárskej správy a služieb pri posudzovaní oprávnenosti, efektívnosti
a hospodárnosti požiadaviek rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
vo svojej riadiacej pôsobnosti na realizáciu obstarávania a financovania
kapitálových výdavkov z kapitoly rozpočtu ministerstva,
7.3. vydáva súhlas ministerstva s rozhodnutiami o trvalom upustení od vymáhania
pohľadávok štátu vydaných štatutárnymi zástupcami rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva podľa
zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
7.4. vydáva predchádzajúci súhlas ministerstva so vzájomným započítaním pohľadávok
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva podľa zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
8. Sekcia legislatívy po právnej aj organizačnej stránke zabezpečuje podklady k žiadostiam
týkajúcich sa nakladania s pohľadávkami v správe ministerstva podľa zákona o správe
majetku štátu na odsúhlasenie na MF SR.
9. Sekcia legislatívy po právnej aj organizačnej stránke zabezpečuje podklady a predkladá
na rokovanie vlády SR návrh na rozhodnutie vlády o znížení štátnych finančných aktív,
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ak ide o pohľadávku ministerstva z poskytnutých návratných finančných výpomocí,
úverov a pôžičiek podľa zákona o správe majetku štátu.
10. Generálny riaditeľ sekcie legislatívy riadi
10.1. riaditeľa odboru legislatívy,
10.2. riaditeľa odboru právneho a evidencie zmlúv,
10.3. riaditeľa odboru pozemkového,
10.5. koordinátora pre oblasť EÚ,
11. Generálny riaditeľ sekcie legislatívy
11.1. zodpovedá najmä za
11.1.1.

tvorbu zásadných legislatívnych opatrení v oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka vrátane aproximácie a implementácie práva EÚ,
11.1.2. prípravu štátnej politiky v oblasti pozemkových úprav a jej realizáciu,
11.1.3. koncepčnú, riadiacu, rozhodovaciu, koordinačnú a kontrolnú funkciu
pri usporadúvaní vlastníckych vzťahov k pôde,
11.1.4. organizačné zabezpečenie činnosti osobitnej (rozkladovej) komisie
ministra,
11.1.5. prípravu stanovísk k judikatúre Európskeho súdneho dvora a prípravu
stanovísk k formálnym oznámeniam pre zástupcu Slovenskej republiky
pred Európskou komisiou v predsúdnej fáze konania,
11.1.6. prípravu podkladov za ministerstvo na rokovanie pred Európskym súdom
pre ľudské práva,
11.1.7. notifikáciu textov predpisov preberajúcich predpisy ES/EÚ do právneho
poriadku Slovenskej republiky a technické predpisy v neharmonizovanej
legislatíve,
11.1.8. nakladanie s pohľadávkami štátu v správe ministerstva a organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
11.1.9. činnosti v oblasti evidencie zmlúv,
11.1.10. plnenie ďalších úloh podľa pokynov ministra,
11.2. rozhoduje
11.2.1.
11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

ako prvostupňový správny orgán pri pochybnostiach o tom, či ide
o nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje zákon o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku,
ako druhostupňový správny orgán o riadnych opravných prostriedkoch
a ako nadriadený správny orgán pri mimoriadnych opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam obvodných pozemkových úradov
na úseku pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách,
usporiadaní
pozemkového
vlastníctva,
pozemkových
úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách a podľa zákona
o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní
vlastníctva k nim,
ako nadriadený správny orgán o mimoriadnych opravných prostriedkoch
proti rozhodnutiam obvodných pozemkových úradov vo veci uplatnenia
reštitučných nárokov podľa zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku a podľa zákona o navrátení
vlastníctva k pozemkom,
ako druhostupňový správny orgán o riadnych opravných prostriedkoch
a ako nadriadený správny orgán o mimoriadnych opravných prostriedkoch
proti odvolaniam obvodných pozemkových úradov na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy podľa zákona o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy,
o podaní opravných prostriedkov proti súdnym rozhodnutiam a správnym
aktom, ktoré sa vzťahujú na ministerstvo,
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11.2.6.
11.2.7.

o proteste prokurátora podaného podľa zákona o prokuratúre pri splnení
podmienky podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,
o možnosti vzdania sa odvolaní proti rozhodnutiam súdov a iných štátnych
orgánov,

11.3. predkladá ministrovi na podpis
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.

návrhy na podanie žaloby a stanoviská k žalobám Komisie ES
pre zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi ES,
stanoviská k žalobám pre zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym
súdom pre ľudské práva,
návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov na pripomienkové
konanie, na rokovanie LRV, vlády a národnej rady, ktoré sú schválené
poradou vedenia ministerstva,

11.4. spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva pri príprave
a implementácii v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vrátane aproximácie
a implementácie práva EÚ,
11.5. vykonáva činnosť splnomocnenca vlády pre vyporiadanie pozemkov v slovenskopoľskom pohraničí,
11.6. zastupuje ministerstvo na rokovaniach vlády, LRV a výborov národnej rady
vo veciach všeobecne záväzných právnych predpisov,
11.7. parafuje návrh rozhodnutia ministra o zmene vnútornej organizácie ministerstva
pred podpisom ministra.
12. Sekcia legislatívy zodpovedá za agendu, týkajúcu sa zámerov príslušných organizácií
v pôsobnosti ministerstva, ktoré riadi, k odpredaju majetku štátu pred vyhlásením jeho
prebytočnosti v ich správe podľa platnej smernice ministerstva o činnosti rezortnej
majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu.
13. Sekcia legislatívy zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky
účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorej pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 39
Odbor legislatívy
1. Odbor legislatívy zabezpečuje legislatívne úlohy ministerstva a harmonizáciu práva
s právom EÚ v pôsobnosti ministerstva.
2. Odbor legislatívy je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie legislatívy.
3. Odbor legislatívy plní najmä tieto úlohy
3.1. v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva vypracúva
návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov (paragrafové znenie),
3.2. v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva vypracúva
stanoviská ministerstva k legislatívnym návrhom ústredných orgánov štátnej správy
predkladaným na medzirezortné pripomienkové konanie prostredníctvom portálu
právnych predpisov, na rokovanie vlády a národnej rady, na rokovanie LRV,
Hospodárskej a sociálnej rady SR a ostatných poradných orgánov vlády,
3.3. posudzuje všeobecne záväzné právne predpisy a riadiace akty z hľadiska
ich súladu s právnym poriadkom Slovenskej republiky, resp. právom EÚ/ES,
3.4. vykonáva legislatívnu úpravu interných predpisov ministerstva, zabezpečuje
ich publikáciu vo Vestníku ministerstva,
3.5. zabezpečuje vkladanie údajov do Informačného systému legislatívy a aproximácie,
3.6. vedie základnú dokumentáciu právnych predpisov ministerstva,
3.7. pripravuje plán legislatívnych úloh ministerstva ako podklad k Plánu legislatívnych
úloh vlády,
3.8. spolupracuje s PPA pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré
sa týkajú jej pôsobnosti.
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4. Riaditeľ odboru legislatívy zodpovedá najmä za
4.1. zabezpečenie vypracovania návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov
(paragrafové znenie) v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom
ministerstva,
4.2. vypracovanie súhrnných stanovísk a pripomienok k návrhom právnych predpisov
iných orgánov; pri zabezpečení tejto činnosti spolupracuje s príslušným
organizačným útvarom ministerstva,
4.3. prípravu plánu legislatívnych úloh ministerstva v spolupráci s vecne príslušným
organizačným útvarom ministerstva,
4.4. uverejnenie všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných
ministerstvom spôsobom vymedzeným osobitnými predpismi,
4.5. preberanie právne záväzných aktov ES/EÚ v pôsobnosti ministerstva,
4.6. vypracovanie odborných stanovísk pre vybavovanie petícií predložených
ministerstvu, ktoré sa dotýkajú verejných vecí alebo spoločného záujmu patriaceho
do pôsobnosti ministerstva, pokiaľ ich obsah nie je v rozpore so všeobecne
záväznými predpismi (§ 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve), ak nie je
na vybavovanie príslušné ministerstvo, zabezpečí jej bezodkladné zaslanie vecne
príslušnému orgánu,
4.7. plnenie ostatných úloh vyplývajúcich ministerstvu z legislatívneho procesu,
4.8. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie legislatívy.
5. Riaditeľ odboru legislatívy realizuje operatívne opatrenia na zabezpečenie riadneho,
včasného a kontinuálneho plnenia legislatívnych úloh.
6. Riaditeľ odboru legislatívy spolupracuje:
6.1. s odborom pre aproximáciu práva Úradu vlády pri transpozícii a implementácii
práva EÚ/ES do právneho poriadku Slovenskej republiky,
6.2. so sekretariátom LRV a jej orgánmi pri tvorbe všeobecne záväzných právnych
predpisov,
6.3. s vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva pri tvorbe legislatívy,
vo veciach práva EÚ/ES a aproximácie a tabuliek zhody a pri príprave všeobecne
záväzných právnych predpisov v pôsobnosti ministerstva.
7. Odbor legislatívy zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky
účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 40
Odbor právny a evidencie zmlúv
1. Odbor právny a evidencie zmlúv zabezpečuje všeobecnú právnu agendu ministerstva
a právne služby vrátane zastupovania ministerstva v súdnych sporoch. Zodpovedá
za postup ministerstva v súlade so zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov. Zabezpečuje činnosť
(osobitnej) rozkladovej komisie ministra a vedie jej agendu, vrátane spracovania
rozhodnutí o rozkladoch. Vykonáva právne služby pre odborné útvary ministerstva.
V súlade so zákonom o správe majetku štátu zabezpečuje nakladanie s pohľadávkami
štátu v správe ministerstva a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva ako aj právne úkony k vymáhaniu pohľadávok ministerstva. Posudzuje
jednotlivé druhy zmlúv uzatváraných ministerstvom z pohľadu ich súladu s príslušnými
zákonmi a vykonáva činnosti v oblasti evidencie zmlúv.
2. Odbor právny a evidencie zmlúv je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
legislatívy.
3. Odbor právny a evidencie zmlúv vykonáva najmä tieto činnosti:
3.1. zastupuje ministerstvo v konaniach pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom
konaní,
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3.2. vypracúva žaloby, odvolania, mimoriadne opravné prostriedky a iné právne akty,
posudzuje a odsúhlasuje právne úkony ministerstva, ako ústredného orgánu štátnej
správy,
3.3. zabezpečuje činnosť osobitnej (rozkladovej) komisie ministra, vrátane vypracovania
zápisníc z jej zasadnutí a vypracovania návrhov rozhodnutí ministra a potvrdzuje
právoplatnosť týchto rozhodnutí,
3.4. vypracúva súhlas s rozhodnutiami o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok
štátu vydaných štatutárnymi zástupcami rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, po vyjadrení sa sekcie, ktorá
metodicky riadi príslušnú rozpočtovú, resp. príspevkovú organizáciu
a po odsúhlasení sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu podľa zákona
o správe majetku štátu, ktorý vydáva generálny riaditeľ sekcie legislatívy,
3.5. vypracúva predchádzajúci súhlas so vzájomným započítaním pohľadávok
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva po vyjadrení sa sekcie, ktorá metodicky riadi príslušnú rozpočtovú,
resp. príspevkovú organizáciu a po odsúhlasení sekciou pôdohospodárskej politiky
a rozpočtu podľa zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
ktorý vydáva generálny riaditeľ legislatívy,
3.6. zabezpečuje evidenciu, sledovanie a vymáhanie pohľadávok ako aj záväzkov štátu,
ktoré prešli do správy ministerstva po zrušených štátnych fondoch, príspevkových
a rozpočtových
organizáciách
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
ministerstva,
zabezpečuje kontakt s likvidátormi, správcami konkurznej podstaty, exekútormi
a príslušnými konkurznými súdmi, podáva návrhy na súdy, zastupuje ministerstvo
v sporoch a na schôdzach veriteľov,
3.7. v rámci pohľadávok ministerstva zabezpečuje kontrolu dodržiavania dohodnutých
splátkových kalendárov, ich zmien a zmien podmienok zabezpečenia pohľadávok
štátu v správe ministerstva, vedie evidenciu subjektov, ktoré sú v omeškaní, pritom
priebežne kontroluje zmeny právneho stavu dlžníkov (likvidácia, konkurz)
a vykonáva opatrenia na zabezpečenie a vymoženie pohľadávok štátu,
3.8. priebežne predkladá na odbor finančný doklady potrebné na zaúčtovanie stavu
pohľadávok v správe ministerstva,
3.9. identifikuje platby z pôžičiek Fondu trhovej regulácie, osobitne kontroluje evidenciu
a priebeh splácania pôžičiek a úrokov bývalých štátnych fondov (pohľadávky
zo štátnych fondov spracováva do rozhodnutí o trvalom upustení od vymáhania
pohľadávok),
3.10. spravuje spisový archív komplexnej dokumentácie, pôžičiek, úhrad časti úrokov
a dotácií bývalých štátnych fondov a žiadostí o dotáciu na základe výnosov
ministerstva, spolupracuje so servisnou bankou v rozsahu Zmluvy o bankovej
službe a pravidiel súčinnosti medzi ministerstvom a UniCredit bankou,
3.11. zabezpečuje evidenciu a predbežné prerokovanie uplatnených nárokov náhrady
škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym postupom
a zodpovedá za oznámenie údajov do ústrednej evidencie žiadostí MF SR,
3.12. poskytuje vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva konzultácie
v otázkach aplikácie práva,
3.13. zabezpečuje právne posudzovanie návrhov zmlúv, dohôd a kontraktov, ktoré
sa uzatvárajú v rámci pôsobnosti alebo gescie ministerstva, z hľadiska ich súladu
s príslušnými zákonnými ustanoveniami,
3.14. zabezpečuje právne posudzovanie zmien a dodatkov k zmluvám, dohodám
a kontraktov uzatvorených v rámci pôsobnosti alebo gescie ministerstva, z hľadiska
ich súladu s príslušnými zákonnými ustanoveniami,
3.15. zabezpečuje právne posudzovanie právnych úkonov vykonávaných ministerstvom
v súvislosti so zmluvami, dohodami a kontraktmi uzatvorenými v rámci pôsobnosti
alebo gescie ministerstva, z hľadiska ich súladu s príslušnými zákonnými
ustanoveniami.
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4. Odbor právny a evidencie zmlúv vykonáva v súvislosti s Centrálnou evidenciou zmlúv
tieto činnosti :
4.1. vedie centrálnu evidenciu zmlúv, dohôd a kontraktov ministerstva, vrátane
ich označovania, ktoré zakladajú finančné a iné plnenia medzi ministerstvom na
jednej strane a druhou zmluvnou stranou, napr. zmluvy uzatvorené s fyzickou
osobou alebo s právnickou osobou na základe zákona o verejnom obstarávaní,
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a pod.,
4.2

5.

vedie centrálnu (informatívnu) evidenciu zmlúv, dohôd a kontraktov rezortu
pôdohospodárstva
uzatvorených
právnickými
osobami
v zriaďovateľskej
a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva podľa zákona o správe majetku štátu,

Odbor právny a evidencie zmlúv v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv vykonáva
tieto činnosti :
5.1. pripravuje návrhy na implementáciu uznesení vlády SR pre zverejňovanie zmlúv
verejného obstarávania v pôsobnosti ministerstva a ním riadených organizácii
a riadiacich aktov na uzatváranie, evidenciu a uschovávanie zmlúv na ministerstve,
5.2. koordinuje činnosti právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva (štátnych podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane
špecializovanej štátnej správy) pri plnení rozhodnutí vyplývajúcich z uznesení vlády
SR pre zverejňovanie zmlúv verejného obstarávania.
5.3 koordinuje činnosti právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva (štátnych podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane
špecializovanej štátnej správy) pri plnení povinností vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a podzákonných noriem (predovšetkým zákona
546/2010 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., Občianskeho zákonníka, Obchodného
zákonníka, uznesení vlády SR, nariadení vlády SR) pre zverejňovanie zmlúv
verejného obstarávania.

6. Riaditeľ odboru právneho a evidencie zmlúv zodpovedá najmä za
6.1. vymáhanie pohľadávok štátu v správe ministerstva,
6.2. zabezpečovanie podkladov po právnej aj organizačnej stránke k žiadostiam
týkajúcich sa nakladania s pohľadávkami v správe ministerstva podľa zákona
o správe majetku štátu,
6.3. zabezpečovanie podkladov po právnej aj organizačnej stránke a za predloženie na
rokovanie vlády SR návrhu na rozhodnutie vlády o znížení štátnych finančných
aktív, ak ide o pohľadávku ministerstva z poskytnutých návratných finančných
výpomocí, úverov a pôžičiek podľa zákona o správe majetku štátu na odsúhlasenie
na MF SR,
6.4. výkon právnych služieb na úrovni ústredného orgánu štátnej správy,
6.5. koncepčnú a normotvornú činnosť v oblasti vymáhania pohľadávok štátu v správe
ministerstva,
6.6. vedenie evidencie súdnych sporov ministerstva a evidencie žiadostí na
prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
a nesprávnym úradným postupom orgánov verejnej správy v pôsobnosti
ministerstva,
6.7. posudzovanie možnosti vzdania sa odvolaní voči rozhodnutiam súdov a iných
orgánov,
6.8. posudzovanie jednotlivých druhov zmlúv, dohôd a kontraktov uzatváraných
ministerstvom z hľadiska ich súladu s príslušnými zákonnými ustanoveniami,
6.9. posudzovanie zmien a dodatkov k jednotlivým uzatvoreným zmluvám, dohodám
a kontraktom uzatvorených ministerstvom z hľadiska ich súladu s príslušnými
zákonnými ustanoveniami,
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6.10. posudzovanie právnych úkonov vykonávaných ministerstvom v súvislosti
s uzatvorenými zmluvami dohodami a kontraktmi z hľadiska ich súladu
s príslušnými zákonnými ustanoveniami,
6.11. vykonávanie činností v oblasti evidencie zmlúv,
6.12. vykonávanie činností v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv, ich zmien
a dodatkov ministerstvom podľa príslušných uznesení vlády SR a zákona
č. 546/2010 Z. z.,
6.13. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie legislatívy.
7. Riaditeľ odboru právneho a evidencie zmlúv spolupracuje v rozsahu pôsobnosti odboru
s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva a dotknutými ústrednými orgánmi
a ďalšími štátnymi orgánmi a organizáciami, vrátane orgánov činných v trestnom konaní.
8. Odbor právny a evidencie zmlúv zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 41
Odbor pozemkový
1. Odbor pozemkový vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy,
pozemkových úprav a úpravy vlastníckych vzťahov k pôde. Vykonáva koncepčnú,
riadiacu, rozhodovaciu, koordinačnú a kontrolnú funkciu v oblasti pozemkových úprav,
úpravy vlastníckych vzťahov k pôde a ochrany poľnohospodárskej pôdy. Zabezpečuje
plnenie úloh štátu vyplývajúcich zo zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách, zo zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku, zo zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom,
zo zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zo zákona
o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
a zo zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
2. Odbor pozemkový je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie legislatívy.
3. Odbor pozemkový vykonáva najmä tieto činnosti
3.1. vypracúva návrh zásad štátnej politiky v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy,
vypracúva koncepciu trvalo udržateľného obhospodarovania, využívania a ochrany
poľnohospodárskej pôdy, koncepciu usporadúvania pozemkového vlastníctva
a koncepciu prípravy, projektovania realizácie pozemkových úprav vrátane návrhov
rozpočtov k týmto koncepciám,
3.2. organizuje v súčinnosti s obvodnými pozemkovými úradmi v sídle kraja
obstarávanie tovarov, služieb a prác spojených s pozemkovými úpravami vrátane
obstarávania projektov pozemkových úprav spolufinancovaných z prostriedkov EÚ
a štátneho rozpočtu,
3.3. organizuje prípravné konania v katastrálnych územiach pre výkon pozemkových
úprav spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu a zabezpečuje
monitoring plnenia podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov EÚ a štátneho
rozpočtu určených pre výkon pozemkových úprav,
3.4. zabezpečuje v spolupráci so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a s PPA
administráciu čerpania finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu určených
na pozemkové úpravy,
3.5. spracúva ročné prehľady o úbytkoch poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej
republike,
3.6. vykonáva koncepčné, metodické a koordinačné činnosti v oblasti prípravy,
projektovania a vykonávania pozemkových úprav, realizácie v projekte
pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení vrátane opatrení
zameraných na revitalizáciu krajiny a integrovaný manažment povodí, úpravy
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vlastníckych vzťahov k pôde a ochrany poľnohospodárskej pôdy na úrovni
ústredného orgánu štátne správy,
3.7. určuje kvalitatívne, technické a dodacie podmienky pre výkon prípravy,
projektovania, vykonávania a realizácie pozemkových úprav,
3.8. vydáva smernice a metodické pokyny na zabezpečenie úloh štátu spojených
s prípravou, projektovaním a vykonávaním pozemkových úprav, realizáciou
v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení,
s úpravou vlastníckych vzťahov k pôde a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
3.9. riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku pozemkových úprav v konaniach
o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov,
3.10. riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
a pozemkových úprav v konaniach o pozemkových úpravách na účely vyporiadania
vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách podľa zákona
o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva
k nim,
3.11. riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku pozemkových úprav
zabezpečujúcej úpravu vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde podľa zákona
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
a navrátenie vlastníctva k pozemkom podľa zákona o navrátení vlastníctva
k pozemkom,
3.12. rozhoduje v správnom konaní o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch
poslaných proti rozhodnutiam štátnej správy na úseku pozemkových úprav
a ochrany poľnohospodárskej pôdy, pri organizovaní prípravy, projektovania
a vykonávania pozemkových úprav, realizácii v projekte pozemkových úprav
plánovaných spoločných zariadení a opatrení, pri úprave vlastníckych vzťahov
k pôde,
3.13. rozhoduje o proteste prokurátora podaného podľa zákona o prokuratúre pri splnení
podmienky podľa § 69 ods. 2 zákona o správnom konaní,
3.14. pripravuje podklady pre tvorbu návrhov právnych predpisov súvisiacich s prípravou,
projektovaním, vykonávaním a realizáciou pozemkových úprav, úpravou
vlastníckych vzťahov k pôde a ochranou poľnohospodárskej pôdy,
3.15. spracúva koncepciu prípravy, projektovania, vykonávania a realizácie pozemkových
úprav, vrátane rozpočtu na príslušné obdobie,
3.16. spracúva koncepciu usporadúvania pozemkového vlastníctva, vrátane rozpočtu
na príslušné obdobie,
3.17. vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany poľnohospodárskej
pôdy,
3.18. vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti usporiadania pozemkového
vlastníctva,
3.19. spracováva
stanoviská
k
návrhom
nepoľnohospodárskeho
použitia
poľnohospodárskej pôdy,
3.20. organizuje a zabezpečuje prípravu osobitnej odbornej spôsobilosti na získanie
oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav podľa zákona
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách a vyhlášky MP SR,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky,
zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie
pozemkových úprav,
3.21. rieši
podnety
a
oznámenia
občanov
súvisiacich
s prípravou,
projektovaním, vykonávaním a realizáciou pozemkových úprav, usporadúvaním
pozemkového vlastníctva a ochranou poľnohospodárskej pôdy a sťažnosti občanov
v spolupráci so sekciou kontroly a vládneho auditu,
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3.22. rieši najnáročnejšie problémy spojené s organizovaním prípravy, projektovaním,
vykonávaním a realizáciou pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách a s usporadúvaním
pozemkového vlastníctva podľa zákona o niektorých opatreniach na usporiadania
vlastníctva k pozemkom a zákona o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových
osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim,
3.23. spracúva zásady poskytovania finančných náhrad za pozemky, trvalé porasty
a stavby vydávané oprávneným osobám podľa reštitučných predpisov a za tým
účelom pripravuje aj návrh rozpočtu na príslušné obdobie,
3.24. organizuje pracovné porady a odborné prípravy zamestnancov štátnej správy
na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
3.25. organizuje výber katastrálnych území pre prípravu, projektovanie, vykonávanie
a realizáciu pozemkových úprav, ktoré sú spolufinancované z fondov ES,
3.26. podieľa sa na zabezpečovaní verejného obstarávania projektov pozemkových
úprav, projektových dokumentácií na stavebné povolenie, na ponuku a na realizáciu
stavieb a výstavbu v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných
zariadení a opatrení hradených z fondov ES,
3.27. zabezpečuje
výkon
dodávateľsko-odberateľských
vzťahov
s následným
monitoringom plnenia podmienok pre čerpanie prostriedkov z fondov ES,
3.28. zabezpečuje platby v rámci čerpania prostriedkov z fondov ES,
3.29. spracúva ročné prehľady o úbytkoch poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej
republike,
3.30. zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
4. Odbor pozemkový metodicky usmerňuje a kontroluje vykonávanie štátnej správy
obvodnými pozemkovými úradmi v sídle kraja a obvodnými pozemkovými úradmi na
úseku pozemkových úprav, ochrany poľnohospodárskej pôdy a úpravy vlastníckych
vzťahov k pôde, najmä pri
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

konaniach o pozemkových úpravách v záujme optimálneho priestorového
a funkčného usporiadania pozemkov, pri reštitučných konaniach a ďalších
konaniach súvisiacich s úpravou vlastníckych vzťahov,
konaniach o pozemkových úpravách pri spracúvaní návrhov na racionálne
priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva, určovania stupňa kontaminácie
pôd a spracúvania návrhov a rozhodnutí o stanovení hodnoty pozemkov,
pri reštitučných konaniach a v ďalších konaniach súvisiacich s úpravou vlastníckych
vzťahov,
konaniach o pozemkových úpravách pri sceľovaní, parcelácii, usporiadaní
pozemkov, rozmiestňovaní druhov pozemkov, arondácii hraníc, pri navrhovaní
vodohospodárskych, protierozívnych, ekologických, komunikačných a iných
opatrení v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia,
príprave, projektovaní a vykonávaní projektov pozemkových úprav a v iných
konaniach súvisiacich s vykonávaním geodetických činností pri pozemkových
úpravách,
konaniach o pozemkových úpravách pri spracúvaní návrhov na realizáciu v projekte
pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení,
udeľovaní súhlasu k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej
pôdy v územných plánoch veľkých územných celkov, obcí a zón,
a pri individuálnych návrhoch,
vydávaní opatrení zameraných na ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej
pôdy, na trvalo udržateľné obhospodarovanie a využívanie poľnohospodárskej
pôdy,
konaniach o zmenách druhov pozemkov, v pochybnostiach o tom, či pozemok
je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou, o rekultivácii poľnohospodárskeho
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pozemku znehodnoteného neoprávnenou činnosťou alebo neoprávneným záberom
poľnohospodárskej pôdy,
4.9. konaniach o usporiadaní jednotlivých druhov pozemkov v teréne s ich evidenciou
v katastri nehnuteľností,
4.10. konaniach o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre stavebné a iné účely, o použití
poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely do jedného roka, o riešení
neoprávnených záberov poľnohospodárskej pôdy,
4.11. dohľade nad dodržiavaním a uplatňovaním právnych predpisov v oblasti právnej
ochrany poľnohospodárskej pôdy,
4.12. konaniach o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
podľa zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,
4.13. reštitučných konaniach podľa zákona o úprave vlastníckych a užívacích vzťahov
k pôde a podľa zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom,
4.14. konaniach podľa zákona užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách
a vyporiadaní vlastníctva k nim,
4.15. v konaniach, v ktorých rozhodne o vzniku podnájomného vzťahu podľa zákona
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov.
5. Riaditeľ odboru pozemkového zodpovedá najmä za
5.1. legislatívnu, koncepčnú a metodickú činnosť v oblasti prípravy, projektovania
a vykonávania
pozemkových
úprav,
v oblasti
opatrení
na
ochranu
poľnohospodárskej pôdy a na úpravy vlastníckych vzťahov k pôde v rozsahu
pôsobnosti ministerstva na úrovni ústredného orgánu štátnej správy,
5.2. normotvornú činnosť v oblasti prípravy, projektovania, vykonávania a realizácie
v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení,
ochrany poľnohospodárskej pôdy a úpravy vlastníckych vzťahov k pôde na úrovni
ústredného orgánu štátnej správy,
5.3. organizáciu a zabezpečenie prípravy osobitnej odbornej spôsobilosti na získanie
oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav podľa zákona
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách,
5.4. účelné využitie finančných prostriedkov fondov EÚ na realizáciu pozemkových
úprav,
5.5. podklady pre rozhodnutia generálneho riaditeľa sekcie legislatívy
5.5.1. ako prvostupňového správneho orgánu pri pochybnostiach o tom, či ide
o nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje zákon o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde a iného poľnohospodárskeho majetku,
5.5.2. ako druhostupňového správneho orgánu o riadnych opravných prostriedkoch
a nadriadeného správneho orgánu o mimoriadnych opravných prostriedkoch
proti rozhodnutiam obvodných pozemkových úradov v sídle kraja na úseku
pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách, o užívaní pozemkov v zriadených
záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim,
5.5.3. ako nadriadeného správneho orgánu o mimoriadnych opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam obvodných pozemkových úradov v sídle
kraja vo veci uplatnenia reštitučných nárokov podľa zákona o úprave
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a podľa
zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom,
5.5.4. druhostupňového správneho orgánu o odvolaniach proti rozhodnutiam
obvodných pozemkových úradov v sídle kraja podľa zákona o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy,
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5.5.5.

o udelení súhlasu k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia
poľnohospodárskej pôdy v rámci územnoplánovacích dokumentov podľa
zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,
5.5.6. o proteste prokurátora podaného podľa zákona o prokuratúre pri splnení
podmienky podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,
5.6. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie legislatívy.
6. Riaditeľ odboru pozemkového spolupracuje v rozsahu pôsobnosti odboru
6.1. s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva a dotknutými ústrednými orgánmi,
najmä s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, MŽP SR, SPF, Výskumným
ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
a ďalšími štátnymi orgánmi a organizáciami,
6.2. s vedecko-výskumnou základňou ministerstva, sleduje prieskum a monitoring
poľnohospodárskych pôd a vedenie databázy informácií o poľnohospodárskej pôde.
Článok 42
Sekcia poľnohospodárstva
1.

Sekcia poľnohospodárstva
1.1. zodpovedá za tvorbu štátnej stratégie a politiky v oblasti spoločnej
poľnohospodárskej politiky v SR za časť spoločná organizácia poľnohospodárskych
trhov, zabezpečuje implementáciu a monitorovanie realizácie spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov (SOPT) s rastlinnými a živočíšnymi komoditami,
1.2. zodpovedá za implementáciu, monitorovanie a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov EÚ v oblasti spoločnej
poľnohospodárskej politiky v SR,
1.3. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými štátnymi a vedeckými
orgánmi, s medzinárodnými organizáciami, najmä s EÚ, OECD, EFSA, FAO, OIV.

2. Sekcia poľnohospodárstva vykonáva štátnu správu a odborné činnosti v týchto oblastiach
2.1. spoločná poľnohospodárska politika EÚ v podmienkach Slovenskej republiky,
2.2. vypracováva národné plány, stratégie a legislatívne podmienky pre programy
zvýšenia spotreby mlieka, ovocia a zeleniny, včelársky program, podporný program
v rámci SOT s vínom a pre pomoc najodkázalejším osobám,
2.3. SOPT vyplývajúca z politiky EÚ v podmienkach Slovenskej republiky,
2.4. rastlinolekárska starostlivosť,
2.5. vinohradníctvo a vinárstvo,
2.6. cukrová repa a cukor,
2.7. pestovanie tabaku,
2.8. registrácia odrôd pestovaných rastlín a uvádzanie množiteľského materiálu
pestovaných rastlín na trh,
2.9. registrácia hnojív, osív a sadív, prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
2.10. výroba, uvádzanie na trh a používanie krmív,
2.11. právna ochrana odrôd rastlín,
2.12. genofond rastlín a zvierat,
2.13. pestovanie autorizovaných geneticky modifikovaných organizmov (GMO),
2.14. starostlivosť o rozvoj šľachtenia rastlín a rozvoj šľachtenia a plemenitby
hospodárskych zvierat,
2.15. veterinárna starostlivosť,
2.16. rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
2.17. tvorba a spracovanie registrov,
2.18. starostlivosť o hydromelioračný majetok štátu a hospodárenie s vodou v krajine tak,
aby sa zohľadňovali potreby revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí v pôdohospodárstve,
2.19. obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárska biomasa a biopalivá,
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2.20. verejné sklady rastlinných komodít,
2.21. využívanie a obnova poľnohospodárskej techniky,
2.22. zabezpečovanie odborného vzdelávania pre vybrané oblasti v pôsobnosti sekcie,
2.23. veda a výskum v oblasti poľnohospodárstva,
2.24. biotechnológie v rastlinnej a živočíšnej výrobe,
2.25. koordinuje výkon štátnej správy na úseku bezpečnosti, kvality a úradnej kontroly
potravín a liehovín, vrátane nezávislého preskúmania procesu auditu na orgánoch
úradnej kontroly v zmysle legislatívy EÚ,
2.26. spolupracuje pri vypracovaní návrhov podpôr, riadi a usmerňuje výkon činností
súvisiacich s programom „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“ a „Potravinovou
pomocou“,
2.27. koordinuje spoluprácu organizačných útvarov ministerstva a organizácií
v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pri vypracovávaní
situačných a výhľadových správ vybraných poľnohospodárskych potravinárskych
výrobkov,
2.28. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými štátnymi orgánmi,
vedeckými inštitúciami, s príslušnými výrobnými zväzmi a združeniami pri plnení
úloh súvisiacich s obchodnou politikou rezortu pôdohospodárstva a v oblasti
rastlinolekárstva,
2.29. vydáva povolenia na uvedenie na trh neregistrovaných prípravkov na ochranu
rastlín pri mimoriadnych situáciách.
3. Sekcia poľnohospodárstva zodpovedá za
3.1 implementáciu, monitorovanie a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a predpisov EÚ v týchto oblastiach
3.1.1. SOPT pre rastlinné a živočíšne komodity,
3.1.2.horizontálne otázky pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,
3.1.3. pohoda zvierat – ochrana zvierat,
3.2.

vypracúvanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov (paragrafové
znenie) v spolupráci so sekciou legislatívy.

4. Sekcia poľnohospodárstva sa vnútorne člení na
4.1. odbor rastlinnej výroby,
4.2. odbor živočíšnej výroby,
5. Sekcia poľnohospodárstva plní najmä úlohy
5.1. príprava národných predpisov pre uplatňovanie SOPT v oblasti rastlinnej
a živočíšnej výroby,
5.2. odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam v oblasti spoločnej organizácie trhu
s rastlinnými a živočíšnymi komoditami PPA, ŠVPS SR, PI SR a ÚKSÚP,
5.3. vypracovanie výročných správ, súhrnných správ, rozvojových komoditných
programov, strednodobých hodnotení, následných hodnotení o pokroku
dosiahnutom pri realizácii programov a Národných strategických plánov,
5.4. riadenie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej na úseku úradnej kontroly
vín a vinárskych výrobkov v súlade so zákonom o vinohradníctve a vinárstve,
kontroly zhody a kvality pre ovocie a zeleninu v súlade s predpismi EÚ/EHK/OSN,
5.5. usmerňovanie vedecko-technickej základne na riešenie vedecko-technických
projektov v oblasti poľnohospodárstva,
5.6. predkladanie návrhov na poverenie orgánov alebo organizácií pre kontrolu
overovania dodržiavania špecifikácie výrobkov pred umiestnením na trh,
5.7. tvorbu a realizáciu obchodnej politiky s poľnohospodárskymi výrobkami,
5.8. metodické riadenie a usmerňovanie PPA v oblasti organizácie trhu.
6. Sekcia poľnohospodárstva koordinuje
a organizačných útvarov ministerstva pri

spoluprácu

orgánov

štátnej

správy
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6.1. príprave koncepcií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, poľnohospodárskej
biomasy a biopalív,
6.2. vypracúvanie stratégií a koncepcií pre kvalitu ovocia a zeleniny, kvalitu
a označovanie vín a výživu,
6.3. ako gestor úloh zameraných na Program revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí SR spolupracuje so sekciou lesného hospodárstva
a spracovania dreva a sekciou legislatívy.
7. Sekcia poľnohospodárstva zodpovedá za metodické riadenie, usmerňovanie, výkon
štátnej správy, plnenie úloh ako aj prípravu a realizáciu kontraktov, resp. zmlúv
s organizáciami
7.1. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP),
7.2. Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR), Štátny veterinárny
a potravinový ústav Dolný Kubín (ŠVPÚ), Štátny veterinárny ústav Zvolen (ŠVÚ),
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava (ŠVPÚ), Štátny veterinárny
a potravinový ústav Košice (ŠVPÚ), Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov
a liečiv Nitra (ÚŠKVBL), Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL),
7.3. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka (TSÚP SKTC-106),
7.4. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany (CVRV),
7.5. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra (CVŽV),
7.6. Plemenárska inšpekcia SR Nitra (PI SR),
7.7. Závodisko, š.p., Bratislava,
7.8. Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik,
7.9. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik (PS SR, š. p.),
7.10. Hydromeliorácie, štátny podnik,

8. Sekcia poľnohospodárstva,
8.1. vo vzťahu k štátnym podnikom
8.1.1. schvaľuje ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku
a koncepciu rozvoja štátneho podniku vo svojej riadiacej pôsobnosti, resp.
na návrh riaditeľa štátneho podniku schvaľuje ročnú a mimoriadnu účtovnú
závierku a rozhoduje o rozdelení použiteľného zisku, schvaľuje návrhy
na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom, štatúty dozorných
rád štátnych podnikov a ich rokovacích poriadkov podľa zákona o štátnom
podniku v znení neskorších predpisov,
8.1.2. vypracúva stanoviská k žiadostiam vo veci nakladania s majetkom štátu
v správe štátnych podnikov vo svojej riadiacej pôsobnosti, podľa zákona
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, vypracúva stanoviská
k predmetu činnosti, k výške kmeňového imania, k zlučovaniu štátnych
podnikov, k polročnej správe o hospodárení štátneho podniku, ku ktorým
vykonáva funkciu zakladateľa,
8.2. vo vzťahu k štátnym podnikom v likvidácii vypracúva stanoviská vo veciach prevodu
majetku v správe štátnych podnikov v likvidácii hospodáriacich na pôde,
9. Sekcia poľnohospodárstva, vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám
9.1. vypracúva stanoviská k žiadostiam vo veci nakladania s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom štátu v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
vo svojej riadiacej pôsobnosti podľa zákona o správe majetku štátu a opatrenia
ministerstva o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pri nakladaní s majetkom štátu,
9.2. vypracúva stanoviská k navrhovanému riešeniu o spôsobe naloženia s pohľadávkou
v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií vo svojej riadiacej
pôsobnosti podľa zákona o správe majetku štátu,
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9.3. spolupracuje so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a odborom
hospodárskej správy a služieb pri posudzovaní oprávnenosti, efektívnosti
a hospodárnosti požiadaviek rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
vo svojej riadiacej pôsobnosti na realizáciu obstarávania a financovania
kapitálových výdavkov z kapitoly rozpočtu ministerstva.
10. Generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva
10.1. riadi
10.1.1. riaditeľa odboru rastlinnej výroby,
10.1.2. riaditeľa odboru živočíšnej výroby.
10.2. zodpovedá najmä za
10.2.1. tvorbu stratégie, rámcových pozícií SR, a presadzovanie záujmov SR
v rozhodovacích procesoch EÚ,
10.2.2. uplatňovanie nariadení EÚ, tvorbu a prípravu zákonov, právnych predpisov
a opatrení v pôsobnosti sekcie,
10.2.3. tvorbu stratégie a realizáciu politiky pre rastlinné a živočíšne komodity, rybné
hospodárstvo, poľnohospodársku techniku, obnoviteľné zdroje energie,
poľnohospodársku biomasu a biopalivá, vodu v poľnohospodárstve,
hydromeliorácie a rastlinolekárstvo,
10.2.4. určovanie hlavných oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinolekárskej
starostlivosti,
10.2.5. prijímanie opatrení pri mimoriadnych situáciách týkajúcich sa rastlinnej
a živočíšnej výroby,
10.2.6. usmerňovanie vedecko-technickej základne na riešenie vedecko-technických
projektov v oblasti pôsobnosti sekcie,
10.2.7. prípravu rozhodnutí na poverenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby
na vedenie počítačovej databázy pre centrálny register hospodárskych
zvierat podľa §19 zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov,
10.2.8. prípravu rozhodnutí na poverenie právnickej osoby na výkon činnosti podľa
§ 5 a § 6 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov,
10.2.9. prípravu rozhodnutí pre poverenie fyzických osôb – podnikateľov alebo
právnických osôb na zabezpečovanie pravidelného odborného vzdelávania
v oblasti prípravkov na ochranu rastlín podľa § 3 písm. e) zákona
č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov,
10.2.10. koordinuje, metodicky riadi a usmerňuje výkon štátnej správy
v organizáciách rezortu, ktoré sú v pôsobnosti sekcie,
10.2.11. plnenie ďalších úloh podľa pokynov ministra,
10.3. rozhoduje
10.3.1. v prvom stupni správneho konania
10.3.1.1. vo veci udelenia šľachtiteľského osvedčenia podľa zákona o právnej
ochrane odrôd rastlín,
10.3.1.2. o zamietnutí právnej ochrany odrôd rastlín podľa zákona o právnej
ochrane odrôd rastlín,
10.3.1.3. o zamietnutí prihlášky nových odrôd rastlín, ak nespĺňa ustanovené
podmienky podľa zákona o právnej ochrane odrôd rastlín,
10.3.1.4. o zastavení konania vo veci právnej ochrany nových odrôd rastlín
podľa zákona o právnej ochrane odrôd rastlín,
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10.3.1.5. o uložení pokuty pri obchodnom využívaní právne chránenej odrody
bez súhlasu majiteľa podľa zákona o právnej ochrane odrôd rastlín,
10.3.1.6. o uložení pokuty za nevykonanie odberu vzoriek pre ASP podľa
zákona o hnojivách,
10.3.1.7. o uložení pokuty za použitie necertifikovaného hnojiva podľa zákona
o hnojivách,
10.3.1.8. o uložení pokuty za znečistenie životného prostredia podľa zákona
o hnojivách,
10.3.1.9. o uložení pokuty, ak dôjde k zničeniu alebo k odcudzeniu genetických
zdrojov podľa zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu
a poľnohospodárstvo,
10.3.1.10.o zastavení konania pre nedoloženie náležitostí podľa zákona
o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení
niektorých zákonov,
10.3.1.11.o registrovaní a neregistrovaní tovarového záložného listu podľa
zákona o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste
a o doplnení niektorých zákonov,
10.3.1.12.o poskytovaní novovytvorených výsadbových práv a výsadbových práv
z rezervy, podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve,
10.3.1.13.o uznaní, neuznaní a zrušení uznania organizácií alebo skupín
výrobcov alebo ich združení podľa zákona o organizovaní trhu
s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami,
10.3.1.14.o vydaní osvedčenia o uznaní organizácie výrobcov a registrácii
Tokajského združenia podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve,
10.3.1.15.o pridelení kvóty cukru podľa zákona o pôsobnosti orgánov štátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
10.3.1.16.o uznaní a o zrušení šľachtiteľského a chráneného chovu
hospodárskych zvierat podľa zákona o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat,
10.3.1.17.o uznaní a o zrušení zariadenia na vykonávanie výkonnostných testov
hospodárskych zvierat, podľa zákona o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat,
10.3.1.18.o uznaní a o zrušení uznania uznanej chovateľskej organizácie,
poverenej plemenárskej organizácie a chovateľského podniku podľa
zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat,
10.3.1.19.o vydaní a o odňatí poverenií a osvedčení právnickej a fyzickej osobe
na výkon činností podľa zákona o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat,
10.3.1.20.o povolení zriadiť a prevádzkovať inseminačnú stanicu a stredisko
na prenos embryí podľa zákona o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat,
10.3.1.21.o vydaní a zrušení osvedčenia na výkon hospodárskeho chovu rýb
podľa zákona o rybárstve a zákona o šľachtení a plemenitbe,
10.3.1.22.o udelení oprávnenia pre vedenie plemenných kníh, plemenných
registrov a plemenárskej evidencie pre jednotlivé uznané chovateľské
organizácie, resp. poverené plemenárske organizácie,
10.3.1.23.o udelení oprávnenia pre výkon kontroly úžitkovosti pre jednotlivé
uznané chovateľské organizácie resp. poverené plemenárske
organizácie,
10.3.1.24.o vydaní poverenia pre organizáciu, vykonávajúcu úradnú kontrolu
klasifikácie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, oviec
a ošípaných podľa § 7 ods. 11 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní
trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších
predpisov,
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10.3.1.25.o vydaní a zrušení osvedčenia na výkon farmového chovu zveri podľa
zákona o veterinárnej starostlivosti,
10.3.1.26.o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti klasifikácie jatočne
opracovaných tiel
10.3.2. v druhom stupni správneho konania je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam
10.3.2.1. ÚKSÚP vydaným vo veci registrácie (neregistrácie) odrody, zrušenia
registrácie odrody, predĺženia registrácie odrody podľa zákona
o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd
pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných
rastlín na trh,
10.3.2.2. ÚKSÚP vydaným podľa zákona o pestovaní geneticky modifikovaných
rastlín v poľnohospodárskej výrobe,
10.3.2.3. ÚKSÚP vo veci poskytovania práv na opätovnú výsadbu, vo veci
nepovolenej výsadby, vydania alebo nevydania certifikátu vinárskych
produktov a ďalšej kontrolnej činnosti podľa zákona o vinohradníctve,
10.3.2.4. ÚKSÚP vydaných podľa zákona o rastlinolekárskej starostlivosti,
10.3.2.5. PPA vo veci poskytovania podpory v rámci SOPT s rastlinnými
a živočíšnymi komoditami,
10.3.2.6. ŠVPS SR vo veci zdravia zvierat, vydávania pasov spoločenských
zvierat a vo veci povolenia prepravcu zvierat podľa zákona
o veterinárnej starostlivosti,
10.3.2.7. ŠVPS SR vo veci vykonávania kontroly podľa zákona o vinohradníctve
a vinárstve,
10.3.2.8. Plemenárskej inšpekcie Slovenskej republiky Nitra (PI SR) vydaným
podľa zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat,
10.3.2.9. ÚKSÚP vydaným podľa zákona o výrobe, uvádzaní na trh a používaní
krmív (krmivársky zákon).
11. Sekcia poľnohospodárstva zodpovedá za agendu, týkajúcu sa zámerov príslušných
organizácií v pôsobnosti ministerstva, ktoré riadi, k odpredaju majetku štátu pred
vyhlásením jeho prebytočnosti v ich správe podľa platnej smernice ministerstva
o činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu.
12. Sekcia poľnohospodárstva zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorej pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 43
Odbor rastlinnej výroby
1. Odbor rastlinnej výroby je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
poľnohospodárstva.
2. Odbor rastlinnej výroby vykonáva štátnu správu a odborné činnosti na týchto úsekoch
2.1. pestovanie obilnín, olejnín, strukovín, cukrovej repy, zemiakov, tabaku, priadnych
rastlín, ovocia a zeleniny, liečivých a koreninových rastlín a ostatných rastlinných
komodít, prípravy programov EÚ „školské ovocie“,
2.2. vinohradníctvo a vinárstvo,
2.3. rastlinolekárska starostlivosť,
2.4. registrácia hnojív, osív, sadív a prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
2.5. registrácia odrôd pestovaných rastlín a uvádzanie množiteľského materiálu
pestovaných rastlín na trh,
2.6. právna ochrana odrôd rastlín,
2.7. ochrana genetických zdrojov rastlín,
2.8. výroba, uvádzanie na trh a používanie sušených krmív,
2.9. pestovanie v EÚ autorizovaných geneticky modifikovaných rastlín,
80

Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2.10. výživa rastlín a certifikácia hnojív,
2.11. poľnohospodárska technika,
2.12. spolupráca pri tvorbe opatrení v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
(PRV, priame platby, jednotná SOT, štátna pomoc) v podmienkach SR,
2.13. SOPT pre rastlinné komodity,
2.14. podpory pre oblasť rastlinných komodít,
2.15. verejné sklady rastlinných komodít, registrácia tovarových záložných listov,
2.16. starostlivosť o hydromelioračný majetok štátu a hospodárenie s vodou v krajine tak,
aby sa zohľadňovali potreby revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí v pôdohospodárstve,
2.17. tvorba a spracovanie registrov produkčných plôch ovocných sadov a chmeľníc
a ostatných registrov v rozsahu pôsobnosti odboru,
2.18. biotechnológie v rastlinnej výrobe,
2.19. pestovanie energetických plodín a využívanie poľnohospodárskej biomasy
na energetické účely a na výrobu biopalív a biokvapalín,
2.20. adaptácia rastlinnej a živočíšnej výroby na klimatické zmeny.
3. Odbor rastlinnej výroby
3.1 metodicky usmerňuje výkon štátnej správy a plnenie úloh v týchto organizáciách
3.1.1. ÚKSÚP v oblasti evidencie a registrácie vinohradov, ovocných sadov
a chmeľníc, odrodového skúšobníctva, osív a sadív, rastlinolekárskej
starostlivosti, registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
agrochémie a výživy rastlín, v oblasti poskytovania výsadbových práv
a správy rezervy výsadbových práv, evidencie hlásení o zbere hrozna,
výrobe a zásobách vína a ich použití, kontroly kvality vína a vinárskych
výrobkov, rastlinolekárskej starostlivosti, hnojív,
3.1.2. Hydromeliorácie, štátny podnik - správca hydromelioračného majetku
vo vlastníctve štátu,
3.1.3. ŠVPS SR v oblasti kontroly zhody, kvality a označovania vo vybraných
rastlinných komoditách,
3.1.4. TSÚP SKTC-106 v oblasti realizácie technickej a energetickej politiky,
evidencie a kontroly zariadení na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov,
3.1.5. CVRV v oblasti vedy a výskumu rastlinnej výroby,
3.1.6. CVRV v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti,
3.2. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými štátnymi a vedeckými
orgánmi a s medzinárodnými organizáciami, najmä s EPPO (Stredozemná
organizácia ochrany rastlín), WTO/SPS, FAO/ICPM – OECD, ISTA, IPPC
(Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín), EFSA, pri plnení úloh v oblasti
diagnostiky škodlivých organizmov, rastlinolekárskej starostlivosti, normotvorby pre
čerstvé ovocie a zeleninu, prípravkov na ochranu rastlín, akreditácie semenárskych
laboratórií OECD, OIV pri vytváraní spoločných rezolúcií týkajúcich sa oblasti
vinohradníctva a vinárstva,
3.3. vypracúva
3.3.1. národné stratégie a rozvojové komoditné programy pre rastlinné komodity,
3.3.2. národné plány, stratégie a podmienky pre európske programy podpory
spotreby ovocia a zeleniny na školách - „Školské ovocie“, podporný
program v rámci SOT s vínom a program pomoci pre najodkázanejšie
osoby EÚ - „Potravinová pomoc“,
3.3.3. stanoviská, pozičné dokumenty a podklady pre zasadnutia výborov
a pracovných skupín EÚ v oblasti rastlinných komodít a rastlinolekárstva,
3.3.4. vypracúva rozhodnutia vydávané generálnym riaditeľom sekcie
poľnohospodárstva v oblasti rastlinnej výroby,
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3.3.5. národné
stratégie
pre
oblasť
obnoviteľných
zdrojov
energie
a poľnohospodárskej biomasy,
3.3.6. analýzy, správy a koncepčné materiály na implementáciu klimatickoenergetického balíčka; podklady pre správy o klimatickej zmene; správy
a analýzy pre využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely
a výrobu biopalív, podklady do adaptačných stratégií pre klimatickú zmenu,
3.3.7. stanoviská, pozičné dokumenty a podklady na zasadnutia výborov
a pracovných skupín,
3.3.8. podklady pre rozhodnutia vydávané generálnym riaditeľom sekcie
poľnohospodárstva v oblasti rastlinnej výroby,
3.4.

koordinuje
3.4.1. úlohy vyplývajúce zo Smernice EP a Rady o podpore využívania energie
z obnoviteľných zdrojov,
3.4.2. úlohy súvisiace s využívaním poľnohospodárskej biomasy, účelovo
pestovaných energetických plodín a surovín na výrobu biopalív,
3.4.3. úlohy vyplývajúce z legislatívy EÚ a SR v oblasti prípravkov na ochranu
rastlín.

4. Riaditeľ odboru rastlinnej výroby zodpovedá za presadzovanie záujmov a zastúpenie
Slovenskej republiky pri rokovaniach s EÚ, za prípravu dokumentov na tieto rokovania
a za plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie
poľnohospodárstva.
5. Odbor rastlinnej výroby zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 44
Odbor živočíšnej výroby
1. Odbor živočíšnej výroby je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
poľnohospodárstva.
2. Odbor živočíšnej výroby vykonáva štátnu správu a odborné činnosti na týchto úsekoch
2.1. starostlivosť o šľachtenie a plemenitbu hospodárskych zvierat,
2.2. registrácia plemien hospodárskych zvierat a uvádzanie plemenného materiálu
na trh,
2.3. starostlivosť o genofond zvierat,
2.4. chov hovädzieho dobytka,
2.5. chov ošípaných,
2.6. chov oviec a kôz,
2.7. chov hydiny a bežcov,
2.8. chov včiel, králikov a kožušinových zvierat,
2.9. chov spoločenských zvierat,
2.10. chov koňovitých zvierat,
2.11. rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
2.12. veterinárna starostlivosť,
2.13. krmivá a výživa zvierat,
2.14. spoločná poľnohospodárska politika EÚ v podmienkach Slovenskej republiky
v oblasti živočíšnej výroby a veterinárnej starostlivosti,
2.15. SOPT pre živočíšne komodity,
2.16. tvorba a spracovanie registrov v rozsahu pôsobnosti odboru,
2.17. biotechnológie v živočíšnej výrobe.
2.18. produkcia a spracovanie mlieka, program ,,školské mlieko“
2.19. farmový chov zveri.
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3. Odbor živočíšnej výroby v rozsahu svojej pôsobnosti metodicky usmerňuje výkon štátnej
správy a plnenie úloh v týchto organizáciách
3.1. ŠVPS SR v oblasti veterinárnej ochrany, prevencie zdravia a výživy zvierat,
ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVÚ Zvolen, ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Košice v oblasti
veterinárnej ochrany, prevencie zdravia a výživy zvierat, IVVL v oblasti vzdelávania
veterinárnych lekárov na úseku veterinárnej ochrany, prevencie zdravia a výživy
zvierat,
3.2. PI SR v oblasti štátneho plemenárskeho dozoru,
3.3. Závodisko Bratislava, š.p., Národný žrebčín Topoľčianky, š.p., v oblasti chovu koní,
evidencie koní, výkonu odborných činností súvisiacich s chovom a testáciou koní,
3.4. PS SR, š.p., v oblasti vedenia centrálneho registra plemenárskych údajov,
3.5. CVŽV v oblasti vedy a výskumu a v oblasti odborných úloh,
3.6. ÚKSÚP a ŠVPS SR v oblasti výživy zvierat,
3.7. poverená fyzická alebo právnická osoba v oblasti centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat,
3.8. poverené
plemenárske
organizácie
v oblasti
šľachtenia
a plemenitby
hospodárskych zvierat.
4. Odbor živočíšnej výroby vypracúva
4.1. národné stratégie a rozvojové komoditné programy v oblasti živočíšnej výroby,
4.2. stanoviská, pozičné dokumenty a podklady na zasadnutia výborov a pracovných
skupín EÚ v oblasti živočíšnych komodít a v oblasti veterinárnej starostlivosti,
4.3. rozhodnutia vydávané generálnym riaditeľom sekcie poľnohospodárstva v oblasti
živočíšnej výroby,
4.4. podklady
pre
rozhodnutia
vydávané
generálnym
riaditeľom
sekcie
poľnohospodárstva v oblasti živočíšnej výroby.
5. Odbor živočíšnej výroby spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými
štátnymi a vedeckými orgánmi, s medzinárodnými organizáciami, najmä s EK, EFSA,
OECD, FAO a WTO v oblasti živočíšnej výroby.
6. Riaditeľ odboru živočíšnej výroby zodpovedá za presadzovanie záujmov a zastúpenie
Slovenskej republiky pri rokovaniach s EÚ, za prípravu dokumentov na tieto rokovania
a za plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie
poľnohospodárstva.
7. Odbor živočíšnej výroby zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 45
Sekcia rozvoja vidieka
1. Sekcia rozvoja vidieka
1.1. zodpovedá za tvorbu štátnej stratégie politiky v oblasti rozvoja vidieka a v oblasti
SPP za časť priame platby a krížové plnenie,
1.2. zabezpečuje
ukončenie
realizácie
sektorového
operačného
programu
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 – 2006 (SOP PRV 2004 – 2006) a Plánu
rozvoja vidieka SR 2004 – 2006 (PRV 2004 – 2006),
1.3. zabezpečuje implementáciu a realizáciu PRV SR 2007 – 2013 okrem operácií
technickej pomoci a implementáciu a realizáciu Operačného programu Rybné
hospodárstvo SR 2007 – 2013 (OP RH SR 2007 – 2013),
1.4. zabezpečuje prípravu PRV SR 2014 – 2020 a OP RH SR 2014 – 2020,
1.5. podieľa sa na príprave Partnerskej dohody SR 2014 – 2020 ako základného
dokumentu členského štátu EÚ obsahujúcom stratégiu a priority SR v oblasti
využívania fondov spadajúcich do Spoločného strategického rámca,
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1.6. riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj ekologického
poľnohospodárstva a v oblasti aplikácie čistiarenského kalu a drobných sedimentov
do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy,
1.7. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, inými štátnymi a vedeckými
orgánmi, komorami, profesijnými zväzmi a združeniami, s medzinárodnými
organizáciami, najmä s EK, OECD,
1.8. spolupracuje so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a sekciou riadenia
programov regionálneho rozvoja pri prácach súvisiacich so schémami štátnej
pomoci a schémami de minimis.
2. Sekcia rozvoja vidieka vykonáva štátnu správu a odborné činnosti v týchto oblastiach
2.1. SPP EÚ v oblasti rozvoja vidieka v podmienkach Slovenskej republiky,
2.2. SPP EÚ v oblasti I. piliera – priamych platieb, krížového plnenia
a poľnohospodárskeho poradenstva,
2.3. starostlivosti o rozvoj ekologického poľnohospodárstva,
2.4. celoživotné odborné vzdelávanie (stredoškolské a ďalšie odborné vzdelávanie)
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v intenciách platnej legislatívy SR a EÚ,
2.5. činnosť hodnotiacej komisie pre hodnotenie obsahových námetov vzdelávacích
a informačných aktivít PRV SR 2007 – 2013.
3. Sekcia rozvoja vidieka zodpovedá
3.1. za implementáciu, monitorovanie a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a predpisov EÚ v oblasti:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

zjednodušenia SPP – rozvoj vidieka a priamych platieb a krížového plnenia,
priamych platieb a krížového plnenia,
horizontálnych otázok pre priame platby a krížové plnenie,
uplatňovania nariadení EÚ pri poskytovaní priamych platieb
v záujme
zabezpečenia ochrany finančných záujmov ES a SR,
3.1.5. presadzovania záujmov SR v orgánoch EÚ v oblasti I. piliera SPP a II. piliera
PRV, prípravy podkladov a materiálov, vrátane stanovísk Slovenskej republiky
a inštrukcií na rokovanie orgánov EÚ v príslušnej oblasti,
3.2. tvorbu a realizáciu poľnohospodárskeho poradenstva,
3.3. vypracovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov (paragrafové
znenie) v spolupráci so sekciou legislatívy.
4. Sekcia rozvoja vidieka sa vnútorne člení na
4.1. odbor rozvoja vidieka a LEADER,
4.2. odbor environmentálnych činností,
4.3. odbor Operačného programu Rybné hospodárstvo,
4.4. odbor priamych platieb a krížového plnenia.
5. Sekcia rozvoja vidieka plní najmä úlohy
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

riadiaceho orgánu pre PRV SR 2007 – 2013, okrem operácií technickej pomoci,
riadiaceho orgánu pre OP RH SR 2007 – 2013,
riadiaceho orgánu pre priame platby a krížové plnenie,
príslušného orgánu vo vzťahu k PPA vo veciach akreditácie,
metodického riadenia rozvoja vidieka,
vypracovanie a zverejňovanie programov podpôr EÚ v pôsobnosti sekcie,
vypracovanie výročných správ, súhrnných správ, strednodobé hodnotenia, následné
hodnotenia o pokroku dosiahnutom pri realizácii programov a Národných
strategických plánov,
5.8. zriadenia a vedenia monitorovacích výborov pre programy podpôr EÚ v pôsobnosti
sekcie,
5.9. koordinácie národnej siete rozvoja vidieka,
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5.10. vypracúva koncepčné, strategické a legislatívne materiály v oblasti celoživotného
odborného vzdelávania,
5.11. odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam PPA, v oblasti podpôr poskytovaných
z fondov EÚ,
5.12. akreditácia a dohľad nad činnosťou PPA,
5.13. určenie kritérií pre výber žiadateľov (podpôr),
5.14. legislatívne a metodické riadenie priamych platieb a krížového plnenia
so stanovením kritérií pre žiadateľov,
5.15. metodické riadenie a usmerňovanie PPA v oblasti priamych platieb a krížového
plnenia.
6. Sekcia rozvoja vidieka vypracováva
6.1. správu o dohľade nad činnosťou platobnej agentúry z hľadiska súladu
s akreditačnými kritériami a každé tri roky ju predkladá Európskej komisii (EK),
6.2. informácie a hlásenia týkajúce sa akreditovanej platobnej agentúry,
6.3. pokyny s ustanovením podmienok, ktoré je platobná agentúra povinná splniť pred
udelením akreditácie,
6.4. rozhodnutia príslušného orgánu o udelení, dočasnom udelení alebo odobratí
akreditácie platobnej agentúre na základe preskúmania akreditačných kritérií, ktoré
podpisuje minister,
6.5. plány na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z neplnenia akreditačných kritérií
platobnou agentúrou.
7. Sekcia rozvoja vidieka koordinuje spoluprácu orgánov štátnej správy a organizačných
útvarov ministerstva pri
7.1. príprave a realizácií programov podpôr EÚ v pôsobnosti sekcie,
7.2. v oblasti starostlivosti o ekologické poľnohospodárstvo,
7.3. činnostiach súvisiacich s akreditačným auditom platobnej agentúry,
7.4. fungovaní systému krížového plnenia.
8. Sekcia rozvoja vidieka zodpovedá za metodické riadenie, usmerňovanie, výkon štátnej
správy, plnenie úloh ako aj prípravu a realizáciu kontraktov, resp. zmlúv s organizáciami:
8.1. Agroinštitút Nitra š. p.,
8.2. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP),
8.3. Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI),
8.4. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).
9. Sekcia rozvoja vidieka zodpovedá za agendu, týkajúcu sa zámerov príslušných
organizácií v pôsobnosti ministerstva, ktoré riadi, k odpredaju majetku štátu pred
vyhlásením jeho prebytočnosti v ich správe podľa platnej smernice ministerstva o činnosti
rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu.
10. Sekcia rozvoja vidieka
10.1. vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám
10.1.1. vypracúva stanoviská k žiadostiam vo veci nakladania s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom štátu v správe rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií vo svojej riadiacej pôsobnosti podľa zákona
o správe majetku štátu a opatrenia ministerstva o úprave dispozičných
oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva
pri nakladaní s majetkom štátu,
10.1.2. vypracúva stanoviská k navrhovanému riešeniu o spôsobe naloženia
s pohľadávkou v správe rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií vo svojej riadiacej pôsobnosti podľa zákona o správe majetku
štátu,
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10.1.3. spolupracuje so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a odborom
hospodárskej správy a služieb pri posudzovaní oprávnenosti, efektívnosti
a hospodárnosti požiadaviek rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií vo svojej riadiacej pôsobnosti na realizáciu obstarávania
a financovania kapitálových výdavkov z kapitoly rozpočtu ministerstva,
10.2 vo vzťahu k štátnym podnikom
10.2.1. schvaľuje ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku
a koncepciu rozvoja štátneho podniku vo svojej riadiacej pôsobnosti, resp.
na návrh riaditeľa štátneho podniku schvaľuje ročnú a mimoriadnu účtovnú
závierku a rozhoduje o rozdelení použiteľného zisku, schvaľuje návrhy
na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom, štatúty dozorných
rád štátnych podnikov a ich rokovacích poriadkov podľa zákona o štátnom
podniku v znení neskorších predpisov,
10.2.2. vypracúva stanoviská k žiadostiam vo veci nakladania s majetkom štátu
v správe štátnych podnikov vo svojej riadiacej pôsobnosti, podľa zákona
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, vypracúva stanoviská
k predmetu činnosti, k výške kmeňového imania, k zlučovaniu štátnych
podnikov, k polročnej správe o hospodárení štátneho podniku, ku ktorým
vykonáva funkciu zakladateľa,
10.3. spolupracuje s
10.3.1. EK, kde:
10.3.1.1. predkladá stanoviská a návrhy k pripravovaným dokumentom
o akreditačnom audite platobnej agentúry,
10.3.1.1.1. predkladá pozície SR k návrhom nariadení EÚ týkajúce
sa pôsobnosti sekcie,
10.3.1.1.2. predkladá návrhy programov podpôr EÚ v pôsobnosti sekcie
na schválenie,
10.3.1.1.3. predkladá návrhy modifikácií schválených programov podpôr EÚ
v pôsobnosti sekcie,
10.3.2. odborom informatiky v oblasti akreditačných kritérií zameraných na overovanie
bezpečnosti informačných systémov platobnej agentúry,
10.3.3. sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu:
10.3.3.1. v oblasti akreditačných kritérií zameraných na určovanie postupov
rozpočtovania, účtovania, spracovania finančných plánov a príslušných
hlásení v súlade so Systémom finančného riadenia fondov,
10.3.3.2. v oblasti vypracovania schém štátnej pomoci a schém minimálnej
pomoci vyplývajúcich z programov podpôr EÚ v pôsobnosti sekcie,
10.3.3.3. v oblasti prípravy pozície SR k Viacročnému finančnému rámcu EÚ
2014 – 2020,
10.3.4. sekciou kontroly a vládneho auditu v oblasti akreditačných kritérií zameraných
na uplatňovanie kontrolných systémov,
10.3.5. príslušnými sekciami ministerstva pri určení nezávislého orgánu na výkon
prvej akreditácie platobnej agentúry a pre preskúmanie akreditačných kritérií
v každom treťom roku činnosti platobnej agentúry v súlade s platnou
legislatívou,
10.3.6. štátnymi
inštitúciami,
príslušnými
komorami,
profesijnými
zväzmi
a združeniami pri zabezpečovaní celoživotného odborného vzdelávania.
11. Sekcia rozvoja vidieka priebežne informuje sekciu pôdohospodárskej politiky a rozpočtu,
odbor informatiky, sekciu kontroly a vládneho auditu o plnení akreditačných kritérií
platobnou agentúrou.
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12. Generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka
12.1. riadi
12.1.1. riaditeľa odboru rozvoja vidieka a LEADER,
12.1.2. riaditeľa odboru environmentálnych činností,
12.1.3. riaditeľa odboru OP Rybné hospodárstvo,
12.1.4. riaditeľa odboru priamych platieb a krížového plnenia
12.2. zodpovedá najmä za
12.2.1. tvorbu štátnej stratégie politiky a programových dokumentov rozvoja vidieka
vrátane podporných systémov v oblasti rozvoja vidieka, a presadzovanie
záujmov SR v rozhodovacích procesoch EÚ, uplatňovanie nariadení EÚ,
tvorbu a prípravu zákonov, právnych predpisov a opatrení v pôsobnosti
sekcie,
12.2.2. tvorbu štátnej stratégie politiky a programových dokumentov rybného
hospodárstva a presadzovanie záujmov SR v rozhodovacích procesoch EÚ,
uplatňovanie nariadení EÚ,
12.2.3. presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v orgánoch EÚ v oblasti rozvoja
rybného hospodárstva (akvakultúry),
12.2.4. uplatňovanie nariadení ES pri poskytovaní podpôr na vyrovnávacie príspevky
na znevýhodnené oblasti (LFA) v záujme zabezpečenia ochrany finančných
záujmov ES a SR,
12.2.5. presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v orgánoch EÚ v oblasti rozvoja
vidieka,
12.2.6. vecnú a formálnu správnosť zmlúv a dohôd týkajúcich sa operácií
financovaných z technickej pomoci SOP 2004 – 2006, PRV 2004 – 2006
a OP RH 2007 – 2013,
12.2.7. v oblasti systému krížového plnenia:
12.2.7.1. dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav,
12.2.7.2. životné prostredie – ochrana voľne žijúcich vtákov, ochrana
podzemných vôd pred znečisťovaním niektorými nebezpečnými
látkami, ochrana životného prostredia pri použití splaškových kalov
v poľnohospodárstve, ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi,
z poľnohospodárskych zdrojov, prirodzených biotopov a voľne
žijúcich živočíchov a rastúcich rastlín, oblasť zdravie ľudí, zvierat
a rastlín,
12.2.7.3. pohoda zvierat – ochrana zvierat,
12.2.8. činnosti príslušného orgánu
12.2.8.1. plnenie úloh vyplývajúcich z pozície príslušného orgánu,
12.2.8.2. preskúmavanie akreditačných kritérií,
12.2.8.3. spracovanie správy o dohľade nad plnením akreditačných kritérií
platobnou agentúrou a jej predkladanie Komisii v určených
termínoch,
12.2.9. koordinuje a metodicky riadi a usmerňuje výkon štátnej správy v organizáciách
rezortu, ktoré sú v pôsobnosti sekcie,
12.2.10. plnenie ďalších úloh podľa pokynov ministra,
12.3. v konaní o žiadosti podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov ES rozhoduje o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
vydaného PPA vo veci poskytnutia podpôr v oblasti rozvoja vidieka,
12.4. rozhoduje ako prvostupňový správny orgán o vylúčení osoby, ktorá je v konflikte
záujmov podľa zákona č. 528/2208 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
ES,
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12.5. rozhoduje o obnove správneho konania a preskúmaní rozhodnutia mimo
odvolacieho konania voči rozhodnutiam vydaným PPA vo veci poskytovania podpôr,
12.6. je odvolacím orgánom v správnom konaní proti rozhodnutiam ÚKSÚP vydaným
podľa zákona o ekologickom poľnohospodárstve,
12.7. je odvolacím orgánom v správnom konaní proti rozhodnutiam ÚKSÚP vydaným
podľa zákona o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy,
12.8. vykonáva funkciu
12.8.1. predsedu monitorovacieho výboru SOP PRV 2004 – 2006, PRV 2004 – 2006,
PRV SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2007 – 2013,
12.8.2. pozorovateľa Národného monitorovacieho výboru pre Národný strategický
referenčný rámec,
12.8.3. predsedu hodnotiacej komisie pre hodnotenie obsahových námetov
vzdelávacích a informačných aktivít PRV SR 2007 – 2013.
13. Sekcia rozvoja vidieka zodpovedá za definovanie predmetu zákazky spadajúcej
do pôsobnosti sekcie, navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Článok 46
Odbor rozvoja vidieka a LEADER
1. Odbor rozvoja vidieka a LEADER zodpovedá za prípravu, implementáciu, monitorovanie,
návrhy zmien, hodnotenie a ukončovanie pomoci z SOP PRV 2004 – 2006, celoživotné
odborné vzdelávanie v pôdohospodárstve. Podieľa sa na príprave, realizácii, monitorovaní
a hodnotení PRV SR 2007 – 2013 (vrátane osi 5 Technická pomoc), s výnimkou
neprojektových opatrení osi 2,
2. Odbor rozvoja vidieka a LEADER je v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa
sekcie rozvoja vidieka,
3. Odbor rozvoja vidieka a LEADER v oblasti PRV SR 2007 – 2013 zabezpečuje realizáciu
týchto opatrení v súlade s príslušnými nariadeniami Rady (ES):
3.1. Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
3.1.1. modernizácia fariem,
3.1.2. pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného
hospodárstva,
3.1.3. infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva,
3.1.4. zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov,
3.1.5. odbytové organizácie výrobcov,
3.1.6. odborné vzdelávanie a informačné aktivity,
3.1.7. využívanie poradenských služieb,
3.2. Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny
3.2.1. obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych
opatrení,
3.3. Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
3.3.1. diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam,
3.3.2. podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu,
3.3.3. vzdelávanie a informovanie,
3.3.4. obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb,
3.3.5. získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja
územia,
3.4. Os 4 : Realizácia prístupu LEADER
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3.4.1. implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia,
3.4.2. vykonávanie projektov spolupráce,
3.4.3. chod miestnej akčnej skupiny.
4. Odbor rozvoja vidieka a LEADER
4.1. spolupracuje v rozsahu pôsobnosti odboru s príslušnými medzinárodnými
inštitúciami, orgánmi štátnej správy, PPA a ďalšími inštitúciami pri programovaní,
implementovaní, monitorovaní a hodnotení opatrení osi 1, 3 a opatrení osi 4 v rámci
PRV SR 2007 – 2013, pri modifikovaní, monitorovaní a hodnotení SOP PRV 2004 –
2006,
4.2. spolupracuje so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu pri zostavovaní,
realizácii, monitorovaní a hodnotení plnenia rozpočtu kapitoly pre oblasť
vzdelávanie,
4.3. spolupracuje s odborom štátnej pomoci a národných podpôr v rámci koordinácie
prác súvisiacich so schémami štátnej pomoci a schémami de minimis,
4.4. zabezpečuje informácie, propagáciu, metodiku a podklady právnych predpisov
a lektorskú činnosť súvisiacu s opatreniami v pôsobnosti odboru,
4.5. zastupuje ministerstvo v príslušných orgánoch EÚ, v styku s inými štátnymi orgánmi,
4.6. v konaní o žiadosti podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov ES pripravuje podklady k rozhodovaniu o žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia vydaného PPA vo veci poskytnutia podpôr v oblasti
rozvoja vidieka,
4.7. zabezpečuje a koordinuje výkon hodnotiacej komisie pre hodnotenie obsahových
námetov informačných aktivít PRV SR 2007 – 2013,
4.8. uzatvára a archivuje dokumentáciu týkajúcu sa SOP PRV 2004-2006,
4.9. zúčastňuje sa na zasadnutiach monitorovacieho výboru PRV SR 2007 – 2013,
v rozsahu pôsobnosti odboru vypracováva podkladové dokumenty a zabezpečuje
agendu opatrení vo vzťahu plnenia úloh vyplývajúcich z činnosti monitorovacieho
výboru PRV SR 2007 – 2013,
4.10. zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky,
4.11. metodicky riadi, usmerňuje a koordinuje príspevkovú organizáciu ministerstva
Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre,
4.12. metodicky riadi, usmerňuje a koordinuje činnosti Národnej siete rozvoja vidieka
vrátane výberu, riadenia a koordinácie regionálnych pracovísk Národnej siete
rozvoja vidieka pričom jednotku siete (centrála) plní Agentúra pre rozvoj vidieka
v Nitre,
4.13. zabezpečuje a koordinuje výkon Komisie na výber regionálnych pracovísk Národnej
siete rozvoja vidieka SR v rámci PRV SR 2007 – 2013,
4.14. koordinuje a zbiera údaje o implementácii aktivít operácií technickej pomoci v rámci
pôsobnosti sekcie rozvoja vidieka, predkladá návrhy realizácie aktivít technickej
pomoci - ŽoRA za sekciu rozvoja vidieka,
5. Riaditeľ odboru rozvoja vidieka a Leader
5.1. riadi činnosť odboru a činnosť sekretariátov monitorovacích výborov programov
v pôsobnosti odboru, a to SOP PRV 2004 – 2006, PRV SR 2007 – 2013,
a koordinuje riadiacu činnosť výboru za celý PRV SR 2007 – 2013,
5.2. zodpovedá najmä za
5.2.1. implementáciu programov v pôsobnosti odboru,
5.2.2. vypracovanie strednodobého a následného hodnotenia PRV SR 2007 – 2013,
následného hodnotenia SOP PRV vrátane priebežných, výročných
a záverečných správ,
5.2.3. zasadnutia monitorovacieho výboru PRV SR 2007 – 2013,
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5.2.4. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie rozvoja
vidieka.
Článok 47
Odbor environmentálnych činností
1. Odbor environmentálnych činností zabezpečuje prípravu, implementáciu, monitorovanie,
návrhy zmien a hodnotenie PRV 2004 – 2006 a PRV SR 2007 – 2013 (časť osi 2),
vykonáva štátnu správu v oblasti ekologického poľnohospodárstva.
2. Odbor environmentálnych činností je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
rozvoja vidieka.
3. V oblasti PRV SR 2007 – 2013 zodpovedá za realizáciu opatrení osi 2 Zlepšenie
životného prostredia a vidieka
3.1. platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby
v ostatných znevýhodnených oblastiach,
3.2. platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace s rámcovou smernicou
o vode,
3.3. agroenvironmentálne platby – podopatrenia: Základná podpora, Integrovaná
produkcia, Ekologické poľnohospodárstvo, Ochrana proti erózii na ornej pôde,
Ochrana proti erózii vo vinohradoch, Ochrana proti erózii v ovocných sadoch,
Zatrávňovanie ornej pôdy, Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych
porastov, Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov, Chov a udržanie ohrozených
druhov zvierat,
3.4. platby za životné podmienky zvierat – podopatrenia: Zlepšenie životných podmienok
v chove hydiny, Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka,
Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných, Zlepšenie životných podmienok
v chove oviec,
3.5. prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy,
3.6. platby v rámci sústavy NATURA 2000 na lesných pozemkoch,
3.7. lesnícko-environmentálne platby – podopatrenia: Zachovanie priaznivého stavu
lesných biotopov, Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov,
3.8. vypracovanie legislatívnych predpisov a metodických usmernení pre opatrenia Osi 2
PRV 2007-2013.
4. Odbor environmentálnych činností v oblasti
4.1. ekologického poľnohospodárstva
4.1.1. riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj ekologického
poľnohospodárstva,
4.1.2. koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologické
poľnohospodárstvo,
4.1.3. pripravuje podklady pre rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu ÚKSÚP
podľa zákona o ekologickom poľnohospodárstve,
4.1.4. zverejňuje na návrh ÚKSÚP vo Vestníku ministerstva zoznam hnojív
a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom
poľnohospodárstve,
4.1.5. je odvolacím orgánom v správnom konaní proti rozhodnutiam ÚKSÚP
vydaným podľa zákona o ekologickom poľnohospodárstve,
4.2. aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej alebo
do lesnej pôdy
4.2.1. riadi výkon štátnej správy,
4.2.2. pripravuje legislatívne predpisy a metodické usmernenia,
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4.2.3. je odvolacím orgánom v správnom konaní proti rozhodnutiam ÚKSÚP
vydaným podľa zákona o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov
do pôdy.
5. Odbor environmentálnych činností zabezpečuje
5.1. vypracovanie a vydanie kódexu správnej poľnohospodárskej praxe na ochranu vôd
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov podľa zákona
o vodách,
5.2. vypracovanie Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných
oblastiach a jeho pravidelné prehodnocovanie,
5.3. informácie, propagáciu, metodiku a podklady právnych predpisov a lektorskú
činnosť súvisiacu s opatreniami v pôsobnosti odboru.
6. Odbor environmentálnych činností spolupracuje v rozsahu pôsobnosti odboru
s medzinárodnými inštitúciami, orgánmi štátnej správy s vedecko-výskumnou základňou
a ďalšími inštitúciami pri vypracúvaní a realizácii stratégie, koncepcie a akčného plánu
zameraného na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, pri zabezpečovaní úloh
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti ochrany ovzdušia a atmosféry,
pri vypracúvaní a realizácii stratégií, koncepcií a akčných plánov zameraných na ochranu
biodiverzity, zmiernenia klimatických zmien, ochranu vôd, plnenie rámcovej smernice
o vodách, riešenia problematiky odpadového hospodárstva, pri implementácii nitrátovej
smernice podľa zákona o vodách, pri koordinácii činnosti v oblasti environmentálnej
vidieckej politiky a pri realizácii osi 2 PRV SR 2007-2013.
7. Odbor environmentálnych činností zastupuje ministerstvo v príslušných orgánoch EÚ,
v styku s inými štátnymi orgánmi v príslušnom monitorovacom výbore programu
spolufinancovaného z fondu EÚ (MŽP SR – Operačný program pre životné prostredie)
a v ďalších orgánoch a inštitúciách rozsahu pôsobnosti odboru.
8. Odbor environmentálnych činností sa zúčastňuje na zasadnutiach monitorovacieho
výboru PRV SR 2007 – 2013, v rozsahu pôsobnosti odboru vypracováva podkladové
dokumenty a zabezpečuje agendu opatrení vo vzťahu plnenia úloh vyplývajúcich
z činnosti monitorovacieho výboru PRV SR 2007 – 2013.
9. Riaditeľ odboru environmentálnych činností
9.1. riadi činnosť odboru a činnosť sekretariátov Monitorovacích výborov Plánu rozvoja
vidieka SR 2004 – 2006 a PRV SR 2007 – 2013 za os 2,
9.2. zodpovedá najmä za
9.2.1. implementáciu činností v spojitosti s opatreniami osi 2 v rámci PRV SR 2007 2013 a za činnosti v rámci Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006,
9.2.2. zasadnutia monitorovacích výborov,
9.2.3. za priebežné, strednodobé a následné hodnotenie PRV SR 2007 – 2013
(os 2), následné hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006 vrátane
výročných a záverečných správ,
9.2.4. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie rozvoja
vidieka.
10. Odbor environmentálnych činností zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti
je predmet zákazky.
Článok 48
Odbor operačného programu Rybné hospodárstvo
1. Odbor Operačného programu Rybné hospodárstvo zodpovedá za prípravu,
implementáciu, monitorovanie, návrhy zmien, hodnotenie a ukončovanie pomoci
z OP RH SR 2007 – 2013 a prípravu OP RH SR 2014 – 2020.
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2. Odbor Operačného programu Rybné hospodárstvo je v priamej riadiacej pôsobnosti
generálneho riaditeľa sekcie rozvoja vidieka.
3. Odbor Operačného programu Rybné hospodárstvo zabezpečuje tvorbu, realizáciu,
monitorovanie a hodnotenie týchto opatrení v súlade s príslušným nariadením Rady (ES)
č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (EFRH):
3.1. Prioritná os 2: Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu
a akvakultúry na trh:
3.1.1. Investície do akvakultúry, cieľ Konvergencia,
3.1.2. Investície do akvakultúry, oblasti mimo cieľa Konvergencia,
3.1.3. Investície do spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh,
cieľ Konvergencia,
3.1.4. Investície do spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh,
oblasti mimo cieľa Konvergencia,
3.2. Prioritná os 3: Opatrenia spoločného záujmu:
3.2.1. Podpora a rozvoj trhov
3.3. Prioritná os 5: Technická pomoc
3.3.1.Technická pomoc
4. Odbor Operačného programu Rybné hospodárstvo:
4.1. pripravuje a zodpovedá za riadne predkladanie príslušných žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a žiadostí o platbu pre opatrenia 3.2 „Podpora rozvoj nových
trhov“ a 5.1 „Technická pomoc“ na PPA.
4.2. realizuje publicitu OPRH, organizuje semináre a konferencie, poskytuje informácie
v spolupráci s médiami.
4.3. zabezpečuje funkčnosť a administráciu ITMS II (informačného, technického
a monitorovacieho systému) v rámci OP RH SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2014 –
2020, spravuje užívateľské role orgánov za MPRV SR a PPA, zadáva výzvy do
systému a aktualizuje údaje pri modifikácií OP RH SR 2007 – 2013 a OP RH SR
2014 – 2020.
4.4. spolupracuje s certifikačným orgánom a plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo Systému
finančného riadenia pre EFRH na programové obdobie 2007 – 2013.
4.5. spolupracuje s orgánom auditu a plní úlohy, ktoré mu vyplývajú z vládnych auditov
OP RH SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2014 – 2020.
4.6. spolupracuje v rozsahu pôsobnosti odboru s príslušnými medzinárodnými
inštitúciami, orgánmi štátnej správy, PPA a ďalšími inštitúciami pri programovaní,
implementovaní, monitorovaní a hodnotení opatrení OP RH SR 2007 – 2013 a OP
RH SR 2014 – 2020.
4.7. spolupracuje so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu pri zostavovaní,
realizácii, monitorovaní a hodnotení plnenia rozpočtu kapitoly pre OP RH SR 2007
– 2013 a OP RH SR 2014 – 2020.
4.8. spolupracuje so sekciou legislatívy pri vypracovaní návrhov zmlúv v rámci
projektov financovaných z opatrení 3.2 „Podpora rozvoj nových trhov“ a 5.1
„Technická pomoc“.
4.9. zabezpečuje informácie, propagáciu, metodiku a podklady právnych predpisov
a lektorskú činnosť súvisiacu s opatreniami v pôsobnosti odboru.
4.10. zastupuje ministerstvo v príslušných orgánoch EÚ, v styku s inými štátnymi
orgánmi.
4.11. v konaní o žiadosti podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, pripravuje
podklady k rozhodovaniu o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia vydaného PPA
vo veci poskytnutia podpôr v rámci OP RH SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2014 –
2020.
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4.12. plní funkciu sekretariátu Monitorovacieho výboru pre OP RH SR 2007 – 2013
a OP RH SR 2014 – 2020, organizuje jednotlivé zasadnutia, písomné
schvaľovacie konania, v rozsahu pôsobnosti odboru vypracováva podkladové
dokumenty a zabezpečuje agendu opatrení vo vzťahu plnenia úloh vyplývajúcich z
činnosti Monitorovacieho výboru pre OP RH SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2014 –
2020.
4.13. v rámci verejného obstarávania plní funkciu vecného garanta, zodpovedá
za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
5. Riaditeľ odboru Operačného programu Rybné hospodárstvo:
5.1. riadi činnosť odboru a činnosť sekretariátu Monitorovacieho výboru pre OP RH SR
2007 – 2013 a OP RH SR 2014 – 2020,
5.2. zodpovedá najmä za:
5.2.1. implementáciu OP RH SR 2007 – 2013 a OP RH SR 2014 – 2020,
5.2.2. prípravu OP RH SR 2014 – 2020,
5.2.3. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie rozvoja
vidieka.
Článok 49
Odbor priamych platieb a krížového plnenia
1. Odbor priamych platieb a krížového plnenia plní úlohy
1.1. odvolacieho orgánu štátnej správy voči rozhodnutiam PPA vydaných v oblasti
podpôr,
1.2. spojené s implementáciou a koordináciou krížového plnenia – Cross Compliance
za oblasť:
1.2.1. dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav GAEC,
1.2.2. životné prostredie – ochrana voľne žijúcich vtákov, ochrana podzemných
vôd pred znečisťovaním niektorými nebezpečnými látkami, ochrana vôd
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, ochrana
životného prostredia pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve,
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastúcich rastlín,
1.2.3. zdravie ľudí, zvierat a rastlín – identifikácia a registrácia ošípaných,
identifikácia a registrácia HD, identifikácia a registrácia oviec a kôz,
používanie prípravkov na ochranu rastlín, zákaz používania látok
s hormonálnym účinkom a používanie veterinárnych liečiv, bezpečnosť
potravín, bezpečnosť krmív, ochrana pred nákazami zvierat,
1.2.4. životné podmienky zvierat – minimálne normy pre ochranu ošípaných, teliat
a ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely.
1.3. pri usmerňovaní a riadení oblasti priamych platieb a doplnkových národných platieb
1.4. spojené so zriadením, koordináciou a metodickým riadením poradenského systému
v pôdohospodárstve,
1.5. spojené s metodickým riadením, usmerňovaním a koordináciou určených
organizácií, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo:
1.5.1. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava (VÚPOP),
1.5.2. Agroinštitút Nitra š.p.
2. Odbor priamych platieb a krížového plnenia vypracúva
2.1. právne predpisy a metodické pokyny v oblasti priamych platieb, prechodnej
vnútroštátnej pomoci a doplnkových národných platieb (jednotná platba na plochu,
doplnkové národné platby v rastlinnej výrobe, doplnková národná platba na veľké
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dobytčie jednotky, osobitná platba na cukor, platba na dojnicu osobitná platba na
ovocie a zeleninu),
2.2. rozhodnutia o odvolaní mimoriadnych opravných prostriedkov voči všetkým
prvostupňovým rozhodnutiam PPA o podporách poskytovaných v správnom konaní.
3. Odbor priamych platieb a krížového plnenia spolupracuje najmä s
3.1. EK, kde predkladá stanoviská a návrhy k pripravovaným dokumentom o priamych
platbách a krížovom plnení a zúčastňuje sa zasadnutí príslušných pracovných
skupín, výborov EK, rozpracováva a zabezpečuje plnenie záverov z týchto rokovaní,
3.2. EK, kde predkladá stanoviská a návrhy k pripravovaným dokumentom v oblasti
plnenia požiadaviek krížového plnenia a zúčastňuje sa zasadnutí príslušných
pracovných skupín a výborov EK,
3.3. príslušnými sekciami ministerstva a PPA v oblasti tvorby právnych predpisov
a metodických pokynov.
4. Riaditeľ odboru priamych platieb a krížového plnenia zodpovedá najmä za:
4.1. realizáciu, legislatívne a metodické riadenie priamych platieb a krížového plnenia,
4.2. výkon správnych konaní voči odvolaniam žiadateľov o podpory,
4.3. koordináciu úloh súvisiacich so zavedením a realizáciou systému krížového plnenia,
4.4. realizáciu a metodické riadenie poradenského systému v pôdohospodárstve.
5. Riaditeľ odboru priamych platieb a krížového plnenia zodpovedá za presadzovanie
záujmov a zastúpenie Slovenskej republiky pri rokovaniach s EÚ za oblasť priamych
platieb a krížového plnenia, za prípravu dokumentov na tieto rokovania a za plnenie
ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie rozvoja vidieka.
6. Odbor priamych platieb a krížového plnenia zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti
je predmet zákazky.
Článok 50
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
1. Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva vykonáva štátnu správu na úseku
lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev,
poľovníctva a úlohy ústredného orgánu štátnej správy v oblasti spracovania dreva.
2. Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva sa člení na
2.1. odbor lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva,
2.2. odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva,
2.3. odbor spracovania dreva.
3. Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
3.1. metodicky riadi a usmerňuje tieto príspevkové organizácie ministerstva:
3.1.1. Národné lesnícke centrum (NLC),
3.1.2. Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP),
3.2. metodicky riadi a usmerňuje tieto štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva
3.2.1. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
3.2.2. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.
4. Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
4.1. vypracúva programové dokumenty štátnej lesníckej politiky, lesného hospodárstva,
poľovníctva a využitia a spracovania dreva a zabezpečuje ich realizáciu,
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4.2. zabezpečuje uplatňovanie environmentálnej politiky Slovenskej republiky a Národnej
stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky v lesnom hospodárstve
a v oblasti využívania a spracovania dreva,
4.3. riadi obvodné lesné úrady v sídlach krajov a obvodné lesné úrady, dozerá na výkon
ich činnosti a vykonáva aj štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými
predpismi podľa § 56 ods. 3 zákona o lesoch,
4.4. vykonáva štátny dozor v lesoch a hlavný dozor v lesoch podľa zákona o lesoch
a štátny dozor v poľovníctve podľa zákona o poľovníctve,
4.5. riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a zastupuje Slovenskú republiku
pri rokovaniach o poľovníctve na medzinárodnej úrovni,
4.6. metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v týchto orgánoch a organizáciách:
4.6.1. obvodné lesné úrady v sídlach krajov a obvodné lesné úrady v oblasti
4.6.1.1. lesné hospodárstvo,
4.6.1.2. lesný reprodukčný materiál,
4.6.1.3. pozemkové spoločenstvá,
4.6.1.4. poľovníctvo,
4.6.2. NLC v týchto oblastiach
4.6.2.1. lesný reprodukčný materiál,
4.6.2.2. ochrana lesa,
4.6.2.3. zabezpečenie informačného systému lesného hospodárstva
a poľovníctva a spracovania dreva,
4.6.2.4. výber vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy,
4.6.2.5. tvorba postupov a metód hospodárskej úpravy lesov vrátane
štandardizácie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy,
4.7. zaujíma stanoviská k
4.7.1. návrhom na nájom, výpožičku, prevodu správy a zámeny lesného majetku
vo vlastníctve štátu a ostatného majetku štátu, prevodu vlastníctva majetku
vo vlastníctve štátu a vyňatiu, ktoré sa dotýka lesných pozemkov
vo vlastníctve štátu,
4.7.2. predmetu činnosti, k výške kmeňového imania, k zlučovaniu štátnych
podnikov, k správe o hospodárení štátneho podniku, ku ktorým vykonáva
funkciu zakladateľa,
4.7.3. schváleniu ročnej a mimoriadnej účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie
zisku a koncepcií rozvoja štátneho podniku vo svojej riadiacej pôsobnosti,
resp. na návrh riaditeľa štátneho podniku k schváleniu ročnej a mimoriadnej
účtovnej závierky a rozhodnutiu o rozdelení použiteľného zisku, k návrhom
na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom, k štatútom
dozorných rád štátnych podnikov a ich rokovacích poriadkov podľa zákona
o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
4.8. metodicky riadi a usmerňuje problematiku racionálneho využívania a spracovania
dreva,
4.9. usmerňuje a vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
poľovníctva, usporiadania vlastníckych práv k lesným pozemkom a v oblasti
využívania a spracovania dreva,
4.10. zabezpečuje prípravu a overovanie osobitného kvalifikačného predpokladu
zamestnancov štátnej správy lesného hospodárstva, skúšky odborných
spôsobilostí a školenia podľa predpisov na úseku lesného hospodárstva, lesného
reprodukčného materiálu a poľovníctva,
4.11. spolupracuje pri uplatňovaní licenčného systému FLEGT a nariadení EUTR,
4.12. vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám
4.12.1. vypracúva stanoviská k žiadostiam vo veci nakladania s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom štátu v správe rozpočtových organizácií
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a príspevkových organizácií vo svojej riadiacej pôsobnosti podľa zákona
o správe majetku štátu, opatrenia ministerstva o úprave dispozičných
oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva
pri nakladaní s majetkom štátu a smernice o činnosti rezortnej majetkovej
komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu,
4.12.2. vypracúva žiadosti o schválenie zámeru organizácií v gescii sekcie
k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu podľa smernice
o činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní
s majetkom štátu,
4.12.3. vypracúva stanoviská k navrhovanému riešeniu o spôsobe naloženia
s pohľadávkou v správe rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií vo svojej riadiacej pôsobnosti podľa zákona o správe majetku
štátu,
4.12.4. spolupracuje so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a odborom
hospodárskej správy a služieb pri posudzovaní oprávnenosti, efektívnosti
a hospodárnosti požiadaviek rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií vo svojej riadiacej pôsobnosti na realizáciu obstarávania
a financovania kapitálových výdavkov z kapitoly rozpočtu ministerstva.
5. Generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva
5.1. riadi
5.1.1. riaditeľa odboru lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva,
5.1.2. riaditeľa odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva,
5.1.3. riaditeľa odboru spracovania dreva,
5.1.4. koordinátora pre vzťahy s EÚ,
5.2. zodpovedá najmä za
5.2.1. tvorbu štátnej lesníckej politiky, stratégie poľovníctva, koncepčných
a strategických materiálov v oblasti využívania a spracovania dreva
a rámcových pozícií SR v Rade EÚ a v ostatných orgánoch EÚ v týchto
oblastiach,
5.2.2. tvorbu právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva
a racionálneho využívania a spracovania dreva a ich zosúladenie s právom EÚ
a medzinárodnými záväzkami SR,
5.2.3. koordináciu väzieb lesného hospodárstva, poľovníctva, racionálneho využívania
a spracovania dreva a na iné vnútorné a medzinárodné systémy dotýkajúce sa
týchto oblastí,
5.2.4. koordináciu tvorby a uplatňovania jednotného informačného systému v lesnom
hospodárstve a poľovníctve Slovenskej republiky vrátane väzieb
na medzinárodné informačné systémy,
5.2.5. zabezpečovanie funkcie ministerstva ako zakladateľa alebo zriaďovateľa
štátnych organizácií lesného hospodárstva a ich riadenie v zmysle právnych
predpisov v rozsahu delegovanom ministrom,
5.2.6. plnenie úloh vyplývajúcich Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv
a bilaterálnych dohôd v oblasti lesníctva, poľovníctva a racionálneho využívania
a spracovania dreva,
5.2.7. navrhovanie systémov a podpôr v lesnom hospodárstve, poľovníctve
a spracovaní dreva podľa osobitných predpisov,
5.2.8. tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela
s tematickým obsahom lesného hospodárstva,
5.2.9. plnenie ďalších úloh podľa pokynov ministra,
5.3. rozhoduje
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5.3.1. o vydávaní a odvolávaní zákazov a obmedzení využívania lesov verejnosťou
a iného využívania lesov, ak presahujú územnú pôsobnosť obvodného
lesného úradu v sídle kraja,
5.3.2. ako prvostupňový správny orgán o uložení opatrení na ochranu lesa, ak tieto
presahujú pôsobnosť obvodného lesného úradu v sídle kraja podľa zákona
o lesoch,
5.4. vydáva
5.4.1. nariadenie na vykonanie národnej inventarizácie lesov,
5.4.2. súhlas k návrhu koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územnému plánu
regiónu, ak ten presahuje územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu
v sídle kraja,
5.4.3. stanovisko k zámene, nájmu, výpožičke a prevodu správy lesného majetku
vo vlastníctve štátu a vyňatiu, ktoré sa dotýka lesných pozemkov
vo vlastníctve štátu,
5.4.4. stanovisko k prevodu vlastníctva hnuteľného majetku vo vlastníctve štátu
v správe organizácií lesného hospodárstva založených alebo zriadených
v pôsobnosti ministerstva,
5.4.5. stanovisko k vyrovnaniam za lesné pozemky vo vlastníctve štátu,
5.4.6. stanovisko k navrhovanému predaju, zámene a prevodu správy ostatného
lesného majetku vo vlastníctve štátu,
5.4.7. pokyny a usmernenia pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva,
odborných lesných hospodárov a vyhotovovateľov programov starostlivosti
o lesy a pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov na postup pri
uplatňovaní ustanovení zákona o lesoch a predpisov vydaných na jeho
základe,
5.4.8. stanoviská k žiadostiam vo veci predaja majetku štátu v správe štátnych
podnikov vo svojej riadiacej pôsobnosti, podľa zákona o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby,
5.5. predkladá ministrovi na podpis návrhy
5.5.1.

štátnej lesníckej politiky, koncepčných, strategických, programových
dokumentov a právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva,
poľovníctva a využívania a spracovania dreva,
5.5.2. kontraktov medzi ministerstvom a príspevkovými organizáciami ministerstva,
ktoré metodicky riadi a usmerňuje,
5.5.3. na vymenovanie členov komisie pre skúšku odbornej spôsobilosti odborného
lesného hospodára, komisie pre skúšku odbornej spôsobilosti a overenie
technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy,
komisie pre skúšku odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným
materiálom a komisie pre vyššiu skúšku z poľovníctva.
5.6. zastupuje ministerstvo v rozsahu pôsobnosti sekcie
5.6.1. pri rokovaniach s inými štátnymi orgánmi a neštátnymi subjektmi,
5.6.2. pri rokovaniach s orgánmi EÚ a ďalšími medzinárodnými organizáciami,
5.7. plní ďalšie úlohy podľa pokynov ministra.
6. Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva zodpovedá za definovanie predmetu
zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého
pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 51
Odbor lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva
1. Odbor lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva zabezpečuje úlohy
ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v oblasti ekonomiky lesného
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hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a komplexného využitia dendromasy,
financovania a podpory v lesnom hospodárstve, podpory vedy a výskumu v lesnom
hospodárstve, prípravy návrhov zákonov a legislatívnych opatrení v oblasti lesného
hospodárstva so zameraním na ekonomiku a ekonomické nástroje lesného hospodárstva,
sledovania hospodárenia štátnych podnikov, príspevkových a rozpočtových organizácií
v odvetví lesného hospodárstva a prípravy potenciálnych možností čerpania verejných
zdrojov vrátane prostriedkov EÚ.
2. Odbor lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva je v riadiacej pôsobnosti
generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.
3. Odbor lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva zabezpečuje v rámci svojej
pôsobnosti najmä
3.1. prípravu a tvorbu štátnej lesníckej politiky v oblasti ekonomických nástrojov lesného
hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a komplexného využitia dendromasy,
3.2. vypracovanie strategických a koncepčných materiálov alebo ich častí v oblasti
ekonomiky lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a komplexného
využitia dendromasy s návrhmi opatrení na zlepšenie ekonomiky uvedených
odvetví,
3.3. usmerňovanie organizácií lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu
v oblasti ekonomického riadenia a možností využívania podporných finančných
nástrojov,
3.4. sledovanie a analyzovanie hospodárenia štátnych organizácií (štátnych podnikov,
rozpočtových a príspevkových organizácií) lesného hospodárstva,
3.5. usmerňovanie a gestorstvo za vypracovanie analýz, prognóz a strategických
materiálov v oblasti lesného hospodárstva,
3.6. predkladanie návrhov na zefektívnenie činnosti štátnych organizácií (štátnych
podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií) lesného hospodárstva,
3.7. vypracovanie a usmerňovanie prípravy strategických materiálov alebo ich častí
zameraných na hospodárenie subjektov pôsobiacich v odvetví lesného
hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a komplexného využitia dendromasy,
3.8. prípravu návrhov opatrení a podkladov potrebných pre výkon funkcie zakladateľa
štátnych podnikov lesného hospodárstva alebo zriaďovateľa príspevkových
organizácií lesného hospodárstva,
3.9. analýzu súčasného stavu a návrhov zmien právnych predpisov v oblasti
hospodárenia subjektov lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu
a komplexného využitia dendromasy,
3.10. tvorbu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ich častí
s dopadom na ekonomiku subjektov lesného hospodárstva, drevospracujúceho
priemyslu a komplexného využitia dendromasy,
3.11. vypracovanie návrhov zásad a postupov čerpania finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu a EÚ,
3.12. tvorbu rozpočtu kapitoly ministerstva v oblasti odbornej pôsobnosti sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva,
3.13. usmerňovanie v oblasti ekonomických nástrojov finančného hospodárenia a hmotnej
zainteresovanosti riaditeľov organizácií,
3.14. organizáciu a vypracovávanie správ, informácií a prehľadov o stave a vývoji lesného
hospodárstva,
3.15. verejný odpočet príspevkových organizácií,
3.16. spoluprácu pri príprave stratégie a riadenia v oblasti, lesného hospodárstva v rámci
PRV SR na roky 2007 – 2013 a 2014 – 2020,
3.17. odpočet úloh vyplývajúcich z kontraktov medzi príspevkovými organizáciami
a ministerstvom,
3.18. vypracovanie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu.
4. Odbor lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva
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4.1. spolupracuje v oblasti usmerňovania a kontroly správy lesného majetku
vo vlastníctve štátu,
4.2. zodpovedá za sledovanie a kontrolu plnenia limitu pridelených finančných
prostriedkov sekcie,
4.3. zodpovedá za monitorovanie a hodnotenie programovej štruktúry ministerstva
za sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva podľa smernice ministerstva
č. 875/2013-360 na zabezpečenie plánovacieho procesu a smernice ministerstva
o zabezpečení rozpočtového procesu na MPRV SR č. 1144/2013-330,
4.4. vypracúva analýzy
4.4.1. ekonomiky
lesného
hospodárstva,
drevospracujúceho
priemyslu
a komplexného využitia dendromasy a zisťuje stav a vplyv jednotlivých
ekonomických nástrojov na celkovú efektívnosť, výkonnosť uvedených
odvetví,
4.4.2. súčasného stavu štátnej podpory a spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
a návrhy zmien v ďalšom období,
4.4.3. vplyvu medzinárodných záväzkov SR na lesné hospodárstvo, drevospracujúci
priemysel a komplexné využitie dendromasy vrátane ekonomických dopadov
na možnosti využitia produkčného potenciálu lesov na nadväzujúce odvetvia,
4.4.4. efektívnosti a hospodárnosti využívania majetku vo vlastníctve štátu,
4.4.5. efektívnosti, nákladovosti a výnosovosti starostlivosti o neštátny neodovzdaný
majetok v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva,
4.5. vypracúva podklady
4.5.1. pre prognózy a vízie lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu
a komplexného využitia dendromasy a pre strategické a koncepčné materiály
vrátane návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov,
4.5.2. pre zástupcov zakladateľa v dozorných radách štátnych podnikov lesného
hospodárstva a podklady pre dozor nad rozpočtovými a príspevkovými
organizáciami lesného hospodárstva,
4.6. navrhuje a zdôvodňuje odvetvovú kapitolu rozpočtu ministerstva a vyhodnocuje
jej plnenie a využitie,
4.7. spolupracuje s ostatnými odbormi a útvarmi ministerstva,
4.8. poskytuje informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
a spolupracuje na úseku masmediálnej činnosti a styku s verejnosťou,
5. zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
6. Riaditeľ odboru lesníckych stratégií a ekonomiky lesného hospodárstva zodpovedá najmä
za
6.1. prípravu a tvorbu štátnej lesníckej politiky v oblasti ekonomických nástrojov lesného
hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a komplexného využitia dendromasy,
6.2. vypracovanie strategických a koncepčných materiálov alebo ich častí v oblasti
ekonomiky lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a komplexného
využitia dendromasy s návrhmi opatrení na zlepšenie ekonomiky uvedených
odvetví,
6.3. usmerňovanie organizácií lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu
v oblasti ekonomického riadenia a možností využívania podporných finančných
nástrojov,
6.4. sledovanie a analyzovanie hospodárenia štátnych organizácií (štátnych podnikov,
rozpočtových a príspevkových organizácií) lesného hospodárstva,
6.5. usmerňovanie a gestorstvo za vypracovanie analýz, prognóz a strategických
materiálov v oblasti lesného hospodárstva,
6.6. predkladanie návrhov na zefektívnenie činnosti štátnych organizácií (štátnych
podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií) lesného hospodárstva,
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6.7. vypracovanie a usmerňovanie prípravy strategických materiálov alebo ich častí
zameraných na hospodárenie subjektov pôsobiacich v odvetví lesného
hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a komplexného využitia dendromasy,
6.8. prípravu návrhov opatrení a podkladov potrebných pre výkon funkcie zakladateľa
štátnych podnikov lesného hospodárstva alebo zriaďovateľa príspevkových
organizácií lesného hospodárstva,
6.9. analýzu súčasného stavu a návrhov zmien právnych predpisov v oblasti
hospodárenia subjektov lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu
a komplexného využitia dendromasy,
6.10. tvorbu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ich častí
s dopadom na ekonomiku subjektov lesného hospodárstva, drevospracujúceho
priemyslu a komplexného využitia dendromasy,
6.11. tvorbu návrhov zásad a postupov čerpania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu a EÚ,
6.12. tvorbu rozpočtu kapitoly ministerstva v oblasti odbornej pôsobnosti sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva,
6.13. usmerňovanie v oblasti ekonomických nástrojov finančného hospodárenia a hmotnej
zainteresovanosti riaditeľov organizácií,
6.14. organizáciu a vypracovávanie správ, informácií a prehľadov o stave a vývoji lesného
hospodárstva,
6.15. koordináciu zahraničnej spolupráce v lesnom hospodárstve,
6.16. spoluprácu pri príprave stratégie a riadenia v oblasti, lesného hospodárstva v rámci
PRV SR na roky 2007 – 2013 a 2014 - 2020,
6.17. odpočet úloh vyplývajúcich z kontraktov medzi príspevkovými organizáciami
a ministerstvom,
6.18. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva.
Článok 52
Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva
1. Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva plní úlohy ústredného orgánu
štátnej správy podľa zákona o lesoch, zákona o lesnom reprodukčnom materiáli, zákona
o pozemkových spoločenstvách a zákona o poľovníctve.
2. Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva sa delí na:
2.1. oddelenie lesníckych činností,
2.2. oddelenie štátnej správy lesného hospodárstva,
2.3. oddelenie poľovníctva.
3. Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva je v riadiacej pôsobnosti
generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.
4. Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva zabezpečuje v rámci svojej
pôsobnosti najmä:
4.1. štátnu správu na úseku lesného hospodárstva, a poľovníctva, vrátane štátneho
dozoru a hlavného dozoru v lesoch a pozemkových spoločenstiev,
4.2. prípravu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti lesného
hospodárstva, pozemkových spoločenstiev a poľovníctva a ich zlaďovanie s právom
EÚ, medzinárodnými zmluvami a záväzkami Slovenskej republiky,
4.3. spoluprácu ministerstva najmä so Slovenskou lesníckou komorou, s Radou združení
vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR, Slovenskou poľovníckou komorou a poľovníckymi organizáciami,
4.4. zjednocovanie spôsobov a foriem vedenia evidencie lesných pozemkov podľa
zákona o lesoch,
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4.5. zjednocovanie spôsobov a foriem vedenia registrov a evidencií pozemkových
spoločenstiev podľa zákona o pozemkových spoločenstvách,
4.6. vydávanie pokynov a usmernení pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva
a poľovníctva, vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov, vyhotovovateľov
programov starostlivosti o les a odborných lesných hospodárov,
4.7. vydávanie súhlasu na vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ktoré
sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu,
4.8. vydávanie záväzného vyjadrenia na vyňatie lesných pozemkov alebo
na obmedzenie ich využívania a k návrhom programov starostlivosti o lesy
vo vojenských lesoch,
4.9. podklady pre vydávanie opatrení na odvrátenie a odstránenie škôd na lesných
pozemkoch, ak ich rozsah presahuje územnú pôsobnosť obvodných lesných úradov
v sídlach krajov,
4.10. podklady pre rozhodnutia o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu
podľa zákona o lesoch,
4.11. spracovanie podkladov na vydanie súhlasu na nájom, výpožičku, prevod správy
a zámenu lesného majetku vo vlastníctve štátu a ostatného majetku vo vlastníctve
štátu podľa zákona o lesoch,
4.12. spracovanie podkladov na vydanie stanoviska k odplatnému prevodu majetku štátu
správcov lesného majetku štátu,
4.13. vypracovanie stanovísk, informácií a vyjadrení k podnetom fyzických osôb
a právnických osôb týkajúcich sa štátnej správy lesného hospodárstva, poľovníctva,
pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu, správy lesného
majetku vo vlastníctve štátu, ostatného majetku vo vlastníctve štátu a ochrany
lesných pozemkov,
4.14. riadenie a usmerňovanie výkonu štátnej správy lesného hospodárstva podľa zákona
o lesoch, štátnej správy poľovníctva podľa zákona o poľovníctve, pozemkových
spoločenstiev podľa zákona o pozemkových spoločenstvách a lesného
reprodukčného materiálu podľa zákona o lesnom reprodukčnom materiáli,
4.15. s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, tvorbu jednotného informačného
systému štátnej správy lesného hospodárstva,
4.16. školenia a skúšky odborných spôsobilostí podľa zákona o lesoch a zákona o lesnom
reprodukčnom materiáli,
4.17. metodické usmerňovanie hospodárskej úpravy lesov vrátane tvorby,
aktualizácie, vydávania tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného
hospodárstva a metodické usmerňovanie činností lesníckeho informačného centra
4.18. prípravu návrhov štatistických výkazov lesného hospodárstva vrátane metodiky
štatistických zisťovaní,
4.19. predkladanie návrhov vedecko – technických projektov a štátnych rezortných
grantov na úseku výskumno -vývojovej základne v lesnom hospodárstve,
4.20. dozor nad činnosťami súvisiacimi s lesným reprodukčným materiálom v lesnom
hospodárstve,
4.21. metodické riadenie činností súvisiacich s monitorovaním zdravotného stavu lesa,
využívaním výsledkov prognóz vývoja poškodenia lesov a s návrhmi
pestovnoochranárskych opatrení,
4.22. metodické usmerňovanie činností súvisiacich s protipožiarnymi opatreniami
v lesoch,
4.23. normotvornú činnosť v lesnom hospodárstve,
4.24. vypracovanie stanovísk k žiadostiam vo veci nakladania s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom štátu v správe rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií vo svojej riadiacej pôsobnosti podľa zákona o správe majetku štátu,
opatrenia ministerstva o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pri nakladaní s majetkom štátu a smernice
o činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu,
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4.25. vypracovanie žiadostí o schválenie zámeru organizácií v gescii sekcie k prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku štátu podľa smernice o činnosti rezortnej
majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu,
4.26. vypracovanie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu,
4.27. vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja poľovníctva v SR,
4.28. koordináciu a spoločné postupy v oblasti zdravotného stavu zveri so Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR a s poľovníckymi organizáciami,
4.29. vypracovanie informácie o stave poľovnej zveri, jej chove a love za jednotlivé roky.
5. Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva
5.1. vypracúva analýzy výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva v rámci
pôsobnosti jednotlivých obvodných lesných úradov v sídlach krajov a obvodných
lesných úradov,
5.2. vydáva rozhodnutia druhostupňového správneho orgánu o odvolaniach proti
rozhodnutiam obvodných lesných úradov v sídlach krajov podľa zákona o lesoch,
zákona o pozemkových spoločenstvách, zákona o poľovníctve a zákona o lesnom
reprodukčnom materiáli,
5.3. vydáva rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu o mimoriadnych opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam obvodných lesných úradov v sídlach krajov podľa
zákona o lesoch, zákona o pozemkových spoločenstvách, zákona o poľovníctve
a zákona o lesnom reprodukčnom materiáli,
5.4. vydáva záväzné vyjadrenie k návrhu programu starostlivosti o lesy vo vojenských
lesoch,
5.5. vydáva súhlasy, povolenia a výnimky podľa zákona o poľovníctve,
5.6. spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, vedeckými inštitúciami, so Slovenskou
poľovníckou komorou, poľovníckymi organizáciami a medzinárodnými inštitúciami pri
zabezpečovaní úloh poľovníctva a presadzovaní starostlivosti a chovu poľovnej zveri,
pri príprave právnych predpisov a ich zlaďovaní s legislatívou EÚ, medzinárodnými
zmluvami a záväzkami SR pri riešení problematiky chránených živočíchov, ktoré sú
zároveň poľovnou zverou,
5.7. koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich pre orgány štátnej správy poľovníctva
z opatrení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR pri eradikácii klasického
moru ošípaných a iných chorôb, ktorých roznášačom, ako aj pôvodcom môže byť
poľovná zver a koordinuje činnosti poradných zborov poľovných oblastí,
5.8. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach o problematike poľovníctva na národnej
a medzinárodnej úrovni,
6. Riaditeľ odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva
6.1. riadi
6.1.1. vedúceho oddelenia lesníckych činností,
6.1.2. vedúceho oddelenia štátnej správy lesného hospodárstva,
6.2.3. vedúceho oddelenia poľovníctva,
6.2. zodpovedá najmä za
6.2.1. prípravu návrhov právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva,
poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu,
koncepcie rozvoja poľovníctva a ich zlaďovanie s právom EÚ,
6.2.2. riadenie a kontrolu výkonu štátnej správy lesného hospodárstva, pozemkových
spoločenstiev a poľovníctva podľa zákona o lesoch, zákona o lesnom
reprodukčnom materiáli, zákona o pozemkových spoločenstvách a zákona
o poľovníctve,
6.3. usmerňovanie výkonu štátnej správy lesného hospodárstva vykonávanú obvodnými
lesnými úradmi v sídlach krajov, obvodnými lesnými úradmi a vojenským lesným
úradom na úseku štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva,
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6.4. usmerňovanie pri výkone správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a procesu
prinavracania vlastníckych a užívacích práv k lesným nehnuteľnostiam,
6.5. prípravu podkladov na vydanie opatrení na odvrátenie a odstránenie škôd na lesných
pozemkoch, opatrení na ochranu lesa a rozhodnutí súvisiacich s využívaním lesov
verejnosťou ak ich rozsah presahuje územnú pôsobnosť obvodných úradov v sídlach
krajov podľa zákona o lesoch,
6.6. prípravu podkladov na vydanie súhlasov vo veci správy, zámeny, nájmu, výpožičky,
prevodov a zmlúv týkajúcich sa lesného majetku vo vlastníctve štátu a ostatného
majetku vo vlastníctve štátu, podľa zákona o lesoch,
6.7. vydanie súhlasov vo veci vyňatia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu z plnenia
funkcií lesov,
6.8. poradenskú činnosť pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov,
6.9. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva.
7. Riaditeľ odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva rozhoduje v pôsobnosti
odboru
7.1. ako správny orgán podľa zákona o lesoch,
7.2. ako správny orgán podľa zákona o lesnom reprodukčnom materiáli,
7.3. ako správny orgán podľa zákona o poľovníctve,
7.4. ako druhostupňový správny orgán o odvolaniach vo veciach, v ktorých rozhodol
obvodný lesný úrad v sídle kraja,
7.5. ako nadriadený správny orgán o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti
rozhodnutiam obvodného lesného úradu v sídle kraja.
8. Odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva zodpovedá za definovanie
predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého
pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 53
Oddelenie lesníckych činností
1. Oddelenie lesníckych činností zabezpečuje úlohy ústredného orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva v oblasti pestovania lesa, ochrany lesa, protipožiarnych opatrení,
lesnícko-technických meliorácií, hospodárskej úpravy lesov a vykonáva štátnu správu na
úseku lesného reprodukčného materiálu. Spolupracuje pri príprave mandátov, rámcových
pozícií a inštrukcií na rokovania orgánov EÚ, plánovaní zahraničných služobných ciest,
týkajúcich sa lesného hospodárstva, vypracovaní strategických a koncepčných materiálov
a návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti životného prostredia.
2. Oddelenie lesníckych činností je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru riadenia lesného
hospodárstva.
3. Oddelenie lesníckych činností zabezpečuje najmä:
3.1. vypracovanie štátnej lesníckej politiky, koncepčných, strategických programových
dokumentov lesného hospodárstva a prípravu všeobecne záväzných právnych
predpisov pre oblasť lesného hospodárstva a lesného reprodukčného materiálu,
implementáciu úloh vyplývajúcich z koncepčných a strategických dokumentov
lesného hospodárstva a z členstva v medzinárodných a v medzivládnych
organizáciách,
3.2. uplatňovanie environmentálnej politiky SR v lesnom hospodárstve,
3.3. spoluprácu pri spracovaní a posudzovaní programov a projektov lesného
hospodárstva zameraných na uplatňovanie environmentálne priaznivých postupov
a technológii,
3.4. vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj produkčných a mimoprodukčných
funkcií lesa,
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3.5. prípravu rámcových podkladov pre tvorbu
programov a projektov v lesnom
hospodárstve s účasťou európskych a národných finančných zdrojov a zdrojov iných
medzinárodných organizácií lesného hospodárstva,
3.6. prípravu rozhodnutí súvisiacich s problematikou lesného reprodukčného materiálu,
3.7. dozor nad činnosťami súvisiacimi s lesným reprodukčným materiálom,
3.8. úlohy ministerstva súvisiace s vydaním a odňatím osvedčenia odbornej spôsobilosti
a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy, vydanie
a odňatie osvedčenia na činnosti s lesným reprodukčným materiálom, a úlohy
súvisiace so spôsobilosťou na výkon činností odborného lesného hospodára,
3.9. metodické riadenie činností súvisiacich s monitorovaním zdravotného stavu lesa,
využívanie výsledkov prognóz vývoja poškodenia lesov na návrhy
pestovnoochranárskych opatrení,
3.10. činnosti súvisiace s protipožiarnymi opatreniami v lesoch,
3.11. usmerňovanie činností súvisiacich s lesnícko-technickými melioráciami
a zahrádzaním bystrín, protieróznymi, protipovodňovými a protilavínovými aktivitami,
3.12. normotvornú činnosť v lesnom hospodárstve,
3.13. vytváranie podmienok na zavádzanie výsledkov výskumu a nových technologických
postupov do praxe,
3.14. informácie, analýzy a prognózy zdravotného stavu a ochrany lesa a stavu a vývoja
lesov,
3.15. vypracovanie stanovísk, informácií a vyjadrení dotýkajúcich sa úloh v pôsobnosti
oddelenia,
3.16. metodické riadenie a usmerňovanie hospodárskej úpravy lesov,
3.17. úlohy v oblasti vzdelávania v lesnom hospodárstve a lesníckej pedagogiky.
4. Vedúci oddelenia lesníckych činností zodpovedá najmä za
4.1. tvorbu štátnej lesníckej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej správy v oblasti
programových cieľov lesného hospodárstva a odborného obhospodarovania lesov,
koordinovanie
čiastkového
systému
monitorovania
lesov
zahrnutého
v medzinárodnom systéme monitoringu životného prostredia, koncepčnú činnosť
a tvorbu zákonov a legislatívnych opatrení v oblasti lesného hospodárstva,
4.2. prípravu a tvorbu príslušných častí štátnej lesníckej politiky, lesníckych a súvisiacich
koncepcií,
4.3. vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj mimoprodukčných a produkčných
funkcií lesov,
4.4. vypracovanie, usmerňovanie, riadenie a dozor pri spracovaní vecných častí
strategických materiálov v pôsobnosti oddelenia,
4.5. koordináciu prípravy a vypracovania správ, informácií a prehľadov o stave a vývoji
lesníctva,
4.6. riadenie a usmerňovanie štátnej správy na úseku lesného reprodukčného materiálu.
4.7. usmerňovanie v oblasti technickej normalizácie v lesníctve,
4.8. realizáciu štátnej politiky pri usporiadaní a správe drobných vodných tokov,
4.9. metodické riadenie hospodárskej úpravy lesov,
4.10. usmerňovanie a koordinácia odborných lesníckych činností zabezpečovaných
v pôsobnosti subjektov lesného hospodárstva,
4.11. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru štátnej správy lesného
hospodárstva a poľovníctva.
5. Vedúci oddelenia lesníckych činností pripravuje podklady k rozhodnutiam o mimoriadnych
opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam obvodného lesného úradu v sídle kraja
v oblasti lesného reprodukčného materiálu
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Článok 54
Oddelenie štátnej správy lesného hospodárstva
1. Oddelenie štátnej správy lesného hospodárstva vykonáva štátnu správu na úseku lesného
hospodárstva, vrátane štátneho dozoru a hlavného dozoru v lesoch (okrem štátnej správy
v oblasti lesného reprodukčného materiálu, ochrany lesa), pozemkových spoločenstiev,
správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ostatného majetku vo vlastníctve štátu
a ochrany lesných pozemkov.
2. Oddelenie štátnej správy lesného hospodárstva je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru
štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.
3. Oddelenie štátnej správy lesného hospodárstva zabezpečuje v rámci pôsobnosti odboru
najmä:
3.1. prípravu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti lesného
hospodárstva a pozemkových spoločenstiev a ich zlaďovanie s právom EÚ,
medzinárodnými zmluvami a záväzkami Slovenskej republiky,
3.2. spoluprácu ministerstva so Slovenskou lesníckou komorou a s Radou združení
vlastníkov neštátnych lesov Slovenska,
3.3. zjednocovanie spôsobov a foriem vedenia evidencie lesných pozemkov podľa
zákona o lesoch,
3.4. zjednocovanie spôsobov a foriem vedenia registrov a evidencií pozemkových
spoločenstiev podľa zákona o pozemkových spoločenstvách,
3.5. v rámci svojej pôsobnosti vydávanie pokynov a usmernení pre orgány štátnej správy
lesného hospodárstva, vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov
a odborných lesných hospodárov,
3.6. vydávanie súhlasu na vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ktoré
sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu,
3.7. vydávanie záväzného vyjadrenia na vyňatie lesných pozemkov alebo
na obmedzenie ich využívania,
3.8. podklady pre vydávanie opatrení na odvrátenie a odstránenie škôd na lesných
pozemkoch a rozhodnutí súvisiacich s využívaním lesov verejnosťou ak ich rozsah
presahuje územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu v sídle kraja,
3.9. podklady pre rozhodnutia o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu
podľa zákona o lesoch,
3.10. spracovanie podkladov na vydanie súhlasu na nájom, výpožičku, prevod správy
a zámenu lesného majetku vo vlastníctve štátu a ostatného majetku vo vlastníctve
štátu podľa zákona o lesoch,
3.11. spracovanie podkladov na vydanie stanoviska k odplatnému prevodu majetku štátu
správcov lesného majetku štátu,
3.12. vypracovanie stanovísk k žiadostiam vo veci nakladania s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom štátu v správe rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií vo svojej riadiacej pôsobnosti podľa zákona o správe majetku štátu,
opatrenia ministerstva o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pri nakladaní s majetkom štátu a smernice
o činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu,
3.13. vypracovanie žiadostí o schválenie zámeru organizácií v gescii sekcie k prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku štátu podľa smernice o činnosti rezortnej
majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu,
3.14. vypracovanie stanovísk, informácií a vyjadrení k podnetom fyzických osôb
a právnických osôb týkajúcich sa štátnej správy lesného hospodárstva,
pozemkových spoločenstiev, správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ostatného
majetku vo vlastníctve štátu a ochrany lesných pozemkov,
3.15. riadenie, usmerňovanie a kontrolu výkonu štátnej správy lesného hospodárstva
a pozemkových spoločenstiev podľa zákona o lesoch a zákona o pozemkových
spoločenstvách,
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3.16. metodické usmerňovanie informačného systému lesného hospodárstva
a spoluprácu s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva pri tvorbe
jednotného informačného systému štátnej správy lesného hospodárstva.
4. Oddelenie štátnej správy lesného hospodárstva
4.1. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri spracovaní návrhu koncepcie
územného rozvoja Slovenska, pri zabezpečovaní správy, ochrany a evidencie
lesného majetku, pri usporiadaní vlastníckych a užívacích vzťahov v oblasti lesných
nehnuteľností vrátane lesných pozemkov, s príslušnými organizačnými útvarmi
ministerstva pri tvorbe jednotného informačného systému štátnej správy lesného
hospodárstva, pri prevode prebytočného a neupotrebiteľného lesného majetku
v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva,
4.2. vypracúva analýzy výkonu štátnej správy lesného hospodárstva v rámci pôsobnosti
jednotlivých obvodných lesných úradoch v sídlach krajov,
4.3. vydáva rozhodnutia druhostupňového správneho orgánu o odvolaniach proti
rozhodnutiam obvodných lesných úradov v sídlach krajov podľa zákona o lesoch
a zákona o pozemkových spoločenstvách,
4.4. vydáva rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu o mimoriadnych opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam obvodných lesných úradoch v sídlach krajov podľa
zákona o lesoch a zákona o pozemkových spoločenstvách,
4.5. podieľa sa na vypracovaní všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku
lesného hospodárstva,
4.6. koordinuje aktivity a prenos informácií medzi ministerstvom a neštátnym lesníckym
sektorom,
4.7. predkladá návrhy vedecko – technických projektov a štátnych rezortných grantov
na úseku výskumno – vývojovej základne v lesnom hospodárstve.
5. Vedúci oddelenia štátnej správy lesného hospodárstva zodpovedá najmä za
5.1. prípravu návrhov právnych predpisov na úseku pozemkových spoločenstiev
a ochrany lesných pozemkov,
5.2. riadenie štátnej správy lesného hospodárstva a pozemkových spoločenstiev podľa
zákona o lesoch a zákona o pozemkových spoločenstvách,
5.3. usmerňovanie výkonu štátnej správy lesného hospodárstva vykonávanú obvodnými
lesnými úradmi v sídlach krajov, obvodnými lesnými úradmi a vojenským lesným
úradom na úseku štátnej správy lesného hospodárstva,
5.4. usmerňovanie pri výkone správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a procesu
prinavracania vlastníckych a užívacích práv k lesným nehnuteľnostiam,
5.5. prípravu podkladov na vydanie opatrení na odvrátenie a odstránenie škôd
na lesných pozemkoch, ak ich rozsah presahuje územnú pôsobnosť obvodného
lesného úradu v sídle kraja podľa zákona o lesoch,
5.6. prípravu podkladov na vydanie súhlasov vo veci správy, zámeny, nájmu, výpožičky,
prevodov a zmlúv týkajúcich sa lesného majetku vo vlastníctve štátu a ostatného
majetku vo vlastníctve štátu, podľa zákona o lesoch,
5.7. vydanie súhlasov vo veci vyňatia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu z plnenia
funkcií lesov,
5.8. poradenskú činnosť pre vlastníkov a obhospodarovateľov neštátnych lesných
pozemkov v spolupráci s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva,
5.9. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru štátnej správy lesného
hospodárstva a poľovníctva.
6.

Vedúci oddelenia
k rozhodnutiam

štátnej

správy

lesného

hospodárstva

pripravuje

podklady

6.1. podľa zákona o lesoch,
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6.2. o odvolaniach vo veciach v pôsobnosti odboru, v ktorých rozhodol obvodný lesný
úrad v sídle kraja,
6.3. o mimoriadnych opravných prostriedkoch vo veciach v pôsobnosti odboru proti
rozhodnutiam obvodného lesného úradu v sídle kraja.
Článok 55
Oddelenie poľovníctva
1. Oddelenie poľovníctva vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva.
2. Oddelenie poľovníctva je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru štátnej správy lesného
hospodárstva a poľovníctva.
3. Oddelenie poľovníctva zabezpečuje najmä:
3.1. štátnu správu na úseku poľovníctva,
3.2. prípravu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poľovníctva
a ich zlaďovanie s právom EÚ, medzinárodnými zmluvami a záväzkami Slovenskej
republiky,
3.3. spoluprácu ministerstva so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
Slovenskou poľovníckou komorou a poľovníckymi organizáciami,
3.4. v rámci svojej pôsobnosti vydávanie pokynov a usmernení pre orgány štátnej správy
lesného poľovníctva,
3.5. vypracovanie stanovísk, informácií a vyjadrení k podnetom fyzických osôb
a právnických osôb týkajúcich sa štátnej správy poľovníctva,
3.6. riadenie a usmerňovanie výkonu štátnej správy poľovníctva podľa zákona
o poľovníctve,
3.7. metodické usmerňovanie informačného systému poľovníctva a spoluprácu
s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva pri tvorbe jednotného
informačného systému štátnej správy poľovníctva,
3.8. koordináciu a spoločné postupy v oblasti zdravotného stavu zveri so Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR a s poľovníckymi organizáciami,
3.9. vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja poľovníctva v SR,
3.10. vypracovanie informácie o stave poľovnej zveri, jej chove a love za jednotlivé roky.
4. Oddelenie poľovníctva
4.1. vykonáva v rámci svojej pôsobnosti štátny dozor v poľovníctve, koordinuje,
usmerňuje a riadi výkon štátnej správy poľovníctva na úrovni obvodných lesných
úradov v sídlach krajov a obvodných lesných úradov, podľa zákona o poľovníctve,
spolupracuje pri tvorbe jednotného informačného systému štátnej správy
poľovníctva,
4.2. vypracúva analýzy výkonu štátnej správy poľovníctva v rámci pôsobnosti
jednotlivých obvodných lesných úradov v sídlach krajov,
4.3. vydáva rozhodnutia druhostupňového správneho orgánu o odvolaniach proti
rozhodnutiam obvodných lesných úradov v sídlach krajov podľa zákona
o poľovníctve,
4.4. vydáva rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu o mimoriadnych opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam obvodných lesných úradov v sídlach krajov podľa
zákona o poľovníctve,
4.5. vydáva súhlasy, povolenia a výnimky podľa zákona o poľovníctve,
4.6. spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, vedeckými inštitúciami, so Slovenskou
poľovníckou komorou, poľovníckymi organizáciami a medzinárodnými inštitúciami
pri zabezpečovaní úloh poľovníctva a presadzovaní starostlivosti a chovu poľovnej
zveri, pri príprave právnych predpisov a ich zlaďovaní s legislatívou EÚ,
medzinárodnými zmluvami a záväzkami SR pri riešení problematiky chránených
živočíchov, ktoré sú zároveň poľovnou zverou,
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4.7. koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich pre orgány štátnej správy poľovníctva
z opatrení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR pri eradikácii klasického
moru ošípaných a iných chorôb, ktorých roznášačom, ako aj pôvodcom môže byť
poľovná zver a koordinuje činnosti poradných zborov poľovných oblastí,
4.8. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach o problematike poľovníctva na národnej
a medzinárodnej úrovni,
4.9. vedie centrálny register poľovníckych organizácií.
5. Vedúci oddelenia poľovníctva zodpovedá najmä za
5.1. prípravu návrhov právnych predpisov na úseku poľovníctva, koncepciu rozvoja
poľovníctva a ich zlaďovanie s právom EÚ,
5.2. metodické riadenie a usmerňovanie štátnej správy poľovníctva podľa zákona
o poľovníctve,
5.3. usmerňovanie a riadenie výkonu štátnej správy poľovníctva vykonávanú obvodnými
lesnými úradmi v sídlach krajov a obvodnými lesnými úradmi na úseku štátnej
správy poľovníctva,
5.4. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru štátnej správy lesného
hospodárstva a poľovníctva.
6. Vedúci oddelenia poľovníctva pripravuje podklady k rozhodnutiam
6.1. podľa zákona o poľovníctve,
6.2. o odvolaniach vo veciach v pôsobnosti odboru, v ktorých rozhodol obvodný lesný
úrad v sídle kraja,
6.3. o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam obvodný lesný úrad
v sídle kraja vo veciach v pôsobnosti odboru.
Článok 56
Odbor spracovania dreva
1. Odbor spracovania dreva vykonáva úlohy ústredného orgánu štátnej správy v oblasti
racionálneho využívania a spracovania dreva.
2. Odbor spracovania dreva je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva.
3. Odbor spracovania dreva
3.1. zabezpečuje najmä
3.1.1. tvorbu politík, stratégií, koncepcií, programov a všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti ťažby dreva, racionálneho využívania
a spracovania dreva vrátane využívania drevnej biomasy, výroby produktov
z dreva, výroby celulózy a papiera a podpory využívania týchto produktov,
3.1.2. realizáciu úloh vyplývajúcich z koncepčných a strategických dokumentov
v oblasti pôsobnosti odboru a z členstva v medzinárodných a medzivládnych
organizáciách a ich zosúladenie s princípmi uplatňovanými v štátoch EÚ,
3.1.3. vypracovanie ekonomických analýz a prognóz, ich využívanie a spracovanie
v súvislosti s koordináciou spracovateľských kapacít s ťažbovými možnosťami
v SR,
3.1.4. podklady pre prípravu a návrhy štatistických zisťovaní v pôsobnosti odboru,
3.1.5. predkladanie návrhov vedecko-technických projektov a štátnych rezortných
grantov na úseku výskumu racionálneho využívania a spracovania dreva,
3.1.6. vytvorenie podmienok na zavádzanie výsledkov výskumu a nových
technologických postupov a inovácií do praxe,
3.1.7. zabezpečuje súčinnosť producentov a spracovateľov dreva,
3.1.8. návrhy a rámcové podklady na tvorbu programov a projektov
s medzinárodnou účasťou,
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3.1.9. prípravu podkladov pre rokovanie pracovnej skupiny Rady EÚ pre
konkurencieschopnosť a rast za oblasť rozvoja spracovania dreva,
3.1.10. harmonizáciu právnych predpisov pre oblasť spracovania dreva s predpismi
EÚ,
3.1.11. vyhodnocovanie dopadov environmentálnej politiky SR na ťažbové možnosti
a spracovateľov dreva,
3.1.12. metodické usmerňovanie pri zabezpečovaní Lesníckeho trhového
informačného systému.
3.2. vypracúva
3.2.1. stanoviská pre prípravu opatrení na ochranu domáceho trhu v súlade
s jednotnou obchodnou politikou EÚ a v súlade s členstvom vo WTO za oblasť
rozvoja spracovania dreva,
3.2.2. stanoviská za oblasť profesijnej prípravy pre prácu v priemyselných
odvetviach spracovania dreva,
3.2.3. stanoviská, informácie a vyjadrenia k podnetom fyzických osôb a právnických
osôb vo veciach spracovania dreva,
3.3. spolupracuje
3.3.1. so Štatistickým úradom SR pri príprave návrhov štatistických zisťovaní
v pôsobnosti oddelenia,
3.3.2. s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky (ÚNMS) pri zabezpečovaní technickej normalizácie, metrológie
a skúšobníctva v odvetviach spracovania dreva,
3.3.3. s ÚNMS pri tvorbe politiky kvality v odvetviach spracovania dreva,
3.3.4. so Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Zväzom
celulózopapierenského priemyslu Slovenskej republiky v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja v odvetviach spracovania dreva,
3.3.5. pri uplatňovaní licenčného systému FLEGT s licenčnými orgánmi partnerských
tretích krajín, príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, orgánmi
zodpovednými za monitorovanie fungovania licenčného systému v rámci EÚ,
Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom
životného prostredia SR, orgánmi colnej správy, vrátane zabezpečenia úlohy
príslušného orgánu, ktoré súvisia s prijímaním a overovaním licencií FLEGT
a ďalších úloh vyplývajúcich z príslušných nariadení EÚ týkajúcich
sa licenčného systému,
3.4. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach o problematike ťažby dreva v rozsahu bilancií
a odbytu, racionálneho využívania a spracovania dreva vrátane využívania drevnej
biomasy, výroby produktov z dreva, výroby celulózy a papiera a podpory využívania
týchto produktov na národnej a medzinárodnej úrovni.
4. Riaditeľ odboru spracovania dreva zodpovedá najmä za
4.1. prípravu politík, koncepčných, strategických a programových dokumentov v oblasti
ťažby dreva, racionálneho využívania a spracovania dreva vrátane využívania
drevnej biomasy, výroby produktov z dreva, výroby celulózy a papiera a podpory
využívania týchto produktov,
4.2. prípravu návrhov právnych predpisov, noriem, opatrení a usmernení v oblasti
pôsobnosti odboru a ich zlaďovanie s právom EÚ,
4.3. spracovanie analýz a prognóz v oblasti ťažby dreva, jeho využívania a spracovania,
4.4. koordináciu spracovateľských kapacít s ťažbovými možnosťami v SR a súčinnosť
producentov a spracovateľov dreva,
4.5. zabezpečovanie úloh vedy výskumu v oblasti využívania a spracovania dreva
a zavádzanie ich výsledkov do praxe,
4.6. zabezpečenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných a medzivládnych
organizáciách, najmä EÚ,
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4.7. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva.
5. Odbor spracovania dreva zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 57
Sekcia potravinárstva a obchodu
1. Sekcia potravinárstva a obchodu vykonáva štátnu správu na úseku bezpečnosti, kvality
a úradnej
kontroly
potravín,
potravinovej
legislatívy,
konkurencieschopnosti
potravinárskeho priemyslu a osobitne v oblasti obchodných mechanizmov pre základné
poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky vrátane centrálneho
marketingu a propagácie a Národného programu podpory poľnohospodárskych výrobkov
a potravín Značky kvality SK a tvorbu štátnej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej
správy v oblasti kontrolnej činnosti obchodných vzťahov.
2. Sekcia potravinárstva a obchodu vykonáva štátnu správu a odborné činnosti v týchto
oblastiach:
2.1. koordinuje výkon štátnej správy na úseku bezpečnosti, kvality a úradnej kontroly
potravín a liehovín, vrátane nezávislého preskúmania procesu auditu orgánov
úradnej kontroly v zmysle legislatívy EÚ,
2.2. rieši úlohy na úseku konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu,
2.3. prijíma a sprístupňuje žiadosti na umiestnenie geneticky modifikovaných potravín
a krmív na trh a informuje o žiadostiach Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
(EFSA),
2.4. vydáva povolenia na výrobu, spracovanie a manipuláciu s liehom,
2.5. realizuje politiku kvality potravín a liehovín, je orgánom na ochranu označenia
chránených označení a zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskych
výrobkov a potravín pre styk s EK,
2.6. vydáva osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov,
2.7. ustanovuje požiadavky a postupy na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich
umiestňovanie na trh v rámci zákona o potravinách a tvorby vykonávacích predpisov
2.8. ustanovuje požiadavky a postupy na výrobu a predaj prvotných produktov a potravín
rastlinného alebo živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi
2.8.1.ustanovuje požiadavky na konštrukcie, usporiadanie a vybavenie
potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby podľa nariadení vlády
SR,
2.8.2.vykonáva činnosti pri vymedzovaní vnútroštátnych opatrení na uplatňovanie
hygienických požiadaviek podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
na niektoré produkty živočíšneho pôvodu,
2.9. zabezpečuje odborné vzdelávanie pre vybrané oblasti v pôsobnosti sekcie,
2.10. koordinuje spoluprácu organizačných útvarov ministerstva a organizácií
v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pri vypracovávaní
situačných a výhľadových správ vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov,
2.11. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými štátnymi orgánmi,
Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Potravinárskou
komorou Slovenska, s príslušnými výrobnými zväzmi a združeniami pri plnení úloh
súvisiacich obchodnou politikou rezortu pôdohospodárstva,
2.12. zabezpečuje a koordinuje výkon kontroly dodržiavania zákona č. 362/2012 Z. z.
o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom
sú potraviny v praxi,
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2.13. predloženie informácie ministrovi o výsledku kontroly podľa zákona č. 362/2012
Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom
sú potraviny.
3. Sekcia potravinárstva a obchodu zodpovedá za
3.1. presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v oblasti potravinárstva, bezpečnosti
potravín, úradnej kontroly potravín, kvality potravín a liehovín na národnej úrovni
a v EÚ,
3.2. vydávanie a zrušenie poverení kontrolných orgánov a organizácií podľa zákona
o potravinách, spolupracujúcich orgánov, úradných laboratórií, národných
referenčných laboratórií a informovanie EK o povereniach kontrolných orgánov,
3.3. vypracovanie viacročného integrovaného plánu kontrol potravín a výročnej správy
a poskytnutie týchto informácií EK,
3.4. oznamovanie EK a informovanie členských štátov EÚ o miestach vstupu na kontrolu
dovozu potravín rastlinného pôvodu,
3.5. vypracovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov (paragrafové
znenie) v spolupráci so sekciou legislatívy,
3.6. prípravu a realizáciu obchodnej politiky rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
včítane podpory predaja slovenských poľnohospodárskych výrobkov a potravín,
3.7. realizáciu Politiky kvality EÚ a realizáciu Národného programu podpory
poľnohospodárskych výrobkov a potravín Značka kvality SK.
4. Sekcia potravinárstva a obchodu sa člení na
4.1. odbor bezpečnosti potravín a výživy,
4.2. odbor potravinárstva,
4.3. odbor obchodu a marketingu.
3. Sekcia potravinárstva a obchodu plní najmä úlohy
4.1. vypracovanie výročných správ, súhrnných správ, rozvojových komoditných
programov, strednodobých hodnotení, následných hodnotení o pokroku
dosiahnutom pri realizácii programov a Národných strategických plánov,
4.2. príprava predpisov v oblasti potravinárstva a obchodu s potravinami,
4.3. riadenie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej na úseku úradnej kontroly
potravín v súlade s legislatívou EÚ,
4.4. usmerňovanie vedecko-technickej základne na riešenie vedecko-technických
projektov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, bezpečnosti potravín
a obchodu,
4.5. predkladanie návrhov na poverenie orgánov alebo organizácií pre kontrolu
overovania dodržiavania špecifikácie výrobkov pred umiestnením na trh,
4.6. tvorbu a realizáciu obchodnej politiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi
výrobkami,
4.7. tvorbu a realizáciu politiky podpory a propagácie poľnohospodárskych výrobkov
a potravín,
4.8. tvorbu podkladových materiálov k proexportnej politike rezortu,
4.9. činnosti súvisiace s oblasťou biopotravín.
4. Sekcia potravinárstva a obchodu koordinuje spoluprácu orgánov štátnej správy
a organizačných útvarov ministerstva pri
4.1. vypracúvaní stratégií a koncepcií pre potravinársky priemysel, bezpečnosť a kvalitu
potravín a výživu
4.2. predkladaní návrhov na poverenie organizácie pre odbornú spoluprácu, tvorbu
a realizáciu politiky kvality a marketingu a propagácie poľnohospodárskych
výrobkov a potravín vrátane programu Značky kvality SK,
4.3. príprave podkladov k vývoju cien poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
v dodávateľskom potravinovom reťazci prvovýroba – spracovateľský priemysel,
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4.4. sledovaní podielu slovenských potravinárskych výrobkov v obchodnej sieti.
5. Sekcia potravinárstva a obchodu zodpovedá za metodické riadenie, usmerňovanie,
výkon štátnej správy, plnenie úloh ako aj prípravu a realizáciu kontraktov, resp. zmlúv
s organizáciami
4.1. Výskumný ústav potravinársky (VÚP),
4.2. ŠVPS SR v oblasti bezpečnosti a kvality potravín a surovín rastlinného
a živočíšneho pôvodu, úradnej kontroly potravín,
4.3. ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVPÚ Košice v oblasti bezpečnosti potravín,
kvality potravín a úradnej kontroly potravín,
4.4. ÚKSÚP v oblasti bezpečnosti potravín a biopotravín,
4.5. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.,
6. Sekcia potravinárstva a obchodu
8.1. vo vzťahu k štátnym podnikom
8.1.1. schvaľuje ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku
a koncepciu rozvoja štátneho podniku vo svojej riadiacej pôsobnosti,
resp. na návrh riaditeľa štátneho podniku schvaľuje ročnú a mimoriadnu
účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení použiteľného zisku, schvaľuje
návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom, štatúty
dozorných rád štátnych podnikov a ich rokovacích poriadkov podľa zákona
o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
8.1.2. vypracúva stanoviská z vecného a odborného hľadiska k žiadostiam vo veci
nakladania s majetkom štátu v správe štátnych podnikov vo svojej riadiacej
pôsobnosti, podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby, vypracúva stanoviská k predmetu činnosti, k výške kmeňového
imania, k zlučovaniu štátnych podnikov, k polročnej správe o hospodárení
štátneho podniku, ku ktorým vykonáva funkciu zakladateľa,
8.1.3. vo vzťahu k štátnym podnikom v likvidácii vypracúva stanoviská vo veciach
prevodu majetku v správe štátnych podnikov v likvidácii hospodáriacich
na pôde.
9.

Sekcia potravinárstva a obchodu
a príspevkovým organizáciám

vo

vzťahu

k rozpočtovým

organizáciám

9.1. vypracúva stanoviská k žiadostiam vo veci nakladania s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom štátu v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
vo svojej riadiacej pôsobnosti podľa zákona o správe majetku štátu a opatrenia
ministerstva o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pri nakladaní s majetkom štátu,
9.2. vypracúva stanoviská k navrhovanému riešeniu o spôsobe naloženia s pohľadávkou
v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií vo svojej riadiacej
pôsobnosti podľa zákona o správe majetku štátu,
9.3. spolupracuje so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a odborom
hospodárskej správy a služieb pri posudzovaní oprávnenosti, efektívnosti
a hospodárnosti požiadaviek rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
vo svojej riadiacej pôsobnosti na realizáciu obstarávania a financovania
kapitálových výdavkov z kapitoly rozpočtu ministerstva.
10. Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu
10.1. riadi
10.1.1. riaditeľa odboru bezpečnosti potravín a výživy,
10.1.2. riaditeľa odboru potravinárstva,
10.1.3. riaditeľa odboru obchodu a marketingu.
10.2. zodpovedá najmä za
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10.2.1. presadzovanie záujmov potravinárstva, bezpečnosti potravín, úradnej
kontroly potravín, kvality potravín a liehovín a surovín rastlinného
a živočíšneho pôvodu na národnej úrovni a v EÚ,
10.2.2. vypracúvanie
stratégií
a koncepcií
pre potravinársky
priemysel,
bezpečnosť a kvalitu potravín a výživu,
10.2.3. prípravu predpisov v oblasti potravinárstva, bezpečnosti potravín, výživy
a obchodu,
10.2.4. riadenie a kontrolu výkonu štátnej správy uskutočňovanej na úseku
úradnej kontroly potravín v súlade so zákonom o potravinách,
10.2.5. vydávanie a zrušenie poverení kontrolných orgánov podľa zákona
o potravinách, spolupracujúcich orgánov, úradných laboratórií, národných
referenčných laboratórií a informovanie EK o povereniach kontrolných
orgánov,
10.2.6. vypracovanie viacročného integrovaného plánu kontrol potravín
a výročnej správy a poskytnutie týchto informácií EK,
10.2.7. oznamovanie EK a informovanie členských štátov EÚ o miestach vstupu
na kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu,
10.2.8. usmerňovanie vedecko-technickej základne na riešenie vedeckotechnických projektov v oblasti potravinárstva a bezpečnosti potravín,
10.2.9. predkladanie návrhov na poverenie organizácie pre odbornú spoluprácu,
tvorbu a realizáciu politiky kvality a marketingu a propagácie
poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane programu Značky
kvality SK,
10.2.10. predkladanie návrhov na poverenie orgánov alebo organizácií
pre kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie výrobkov pred
umiestnením na trh,
10.2.11. tvorbu a realizáciu obchodnej politiky s
poľnohospodárskymi
a potravinárskymi výrobkami,
10.2.12. tvorbu a realizáciu politiky podpory a propagácie poľnohospodárskych
výrobkov a potravín,
10.2.13. činnosti súvisiace s oblasťou biopotravín
10.2.14. tvorbu stratégie, rámcových pozícií SR a presadzovanie záujmov SR
v rozhodovacích procesoch EÚ WTO a pod.,
10.2.15. vydávanie osvedčení na výrobu tabakových výrobkov podľa výnosu
MP SR č. 2609/1995-100,
10.2.16. vydávanie povolení na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom
závode a jeho uvádzanie na trh podľa zákona o výrobe a uvádzaní liehu
na trh,
10.2.17. výkon kontroly podľa zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,
vrátane vydávania rozhodnutí v konaniach, v ktorých je ministerstvo
prvostupňovým správnym orgánom,
10.3. vydáva
10.3.1. osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov podľa výnosu ministerstva,
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania osvedčenia na výrobu
tabakových výrobkov,
10.3.2. povolenia na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode
a jeho uvádzanie na trh podľa zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh,
10.3.3. Interný manuál k postupom pri výkone kontroly neprimeraných podmienok
v obchodných vzťahoch podľa zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,
10.3.4. rozhodnutia v konaniach podľa zákona 362/2012 Z. z., v ktorých je
ministerstvo prvostupňovým správnym orgánom,
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10.3.5. rozhodnutia o námietkach predpojatosti vznesených Kontrolovaným
subjektom alebo pracovníkmi poverenými výkonom kontroly v procese
kontroly podľa zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v
obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,
10.4. plní ďalšie úlohy podľa pokynov ministra.
11. Sekcia potravinárstva a obchodu zodpovedá za agendu, týkajúcu sa zámerov
príslušných organizácií v pôsobnosti ministerstva, ktoré riadi, k odpredaju majetku štátu
pred vyhlásením jeho prebytočnosti v ich správe podľa platnej smernice ministerstva
o činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu.
12. Sekcia potravinárstva a obchodu zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 58
Odbor bezpečnosti potravín a výživy
1. Odbor bezpečnosti potravín a výživy
potravín, úradnej kontroly potravín.

vykonáva štátnu správu na úseku bezpečnosti

2. Odbor bezpečnosti potravín a výživy je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa
sekcie potravinárstva a obchodu.
3. Odbor bezpečnosti potravín
3.1. zabezpečuje
3.1.1. Výkon Národného kontaktného miesta pre DG SANCO
bezpečnosti potravinového reťazca,

a FVO v oblasti

3.1.2. plnenie úloh v oblasti úradnej kontroly potravinového reťazca, zjednocovanie
postupov a implementáciu práva EÚ/ES pre bezpečnosť potravín, vrátane
ich súladu s postupmi v EÚ,
3.1.3. koordináciu činností orgánov štátnej správy SR v oblasti bezpečnosti potravín
a úradnej kontroly potravín a spoluprácu s EK DG SANCO vrátane
koordinácie a realizácie inšpekčných misií a auditov úradnej kontroly potravín
vykonávaných FVO v SR,
3.1.4. výkon Národného kontaktného bodu Slovenskej republiky pre vedeckú
a technickú spoluprácu s EFSA, vrátane koordinácie vedeckého hodnotenia
rizika a komunikácie o rizikách týkajúcich sa potravín,
3.1.5. výkon Národného kontaktného bodu pre
vedeckú podporu pre zdravie
zvierat a pohodu zvierat,
3.1.6. výkon Národného kontaktného bodu pre alternatívne metódy – PARERE,
3.1.7. výkon Národného kontaktného bodu pre EAHC v oblasti BTSF,
3.1.8. výkon Národného kontaktného miesta Slovenskej republiky pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá,
3.1.9. výkon Národného kontaktného miesta Slovenskej republiky pre Spoločný
program FAO/WHO Codex Alimentarius,
3.1.10. výkon Národného koordinačného miesta INFOSAN pre
celosvetový
informačný systém WHO o bezpečnosti potravín,
3.1.11. Výkon Kontaktného miesta OECD v rámci Sekcie pre „Nove potraviny
odvodene z biotechnologii,
3.1.12. metodické usmerňovanie činnosti kontaktného miesta Slovenskej republiky
v rámci Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (EÚ),
3.1.13. činnosti na úseku kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinovom
reťazci a monitoringu rezíduí pesticídov EÚ,
3.1.14. koncepčnú, koordinačnú a kontrolnú činnosť v rámci rezortných výskumných
úloh v oblasti bezpečnosti potravín a výživy,
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3.1.15. úlohy vyplývajúce pre oblasť bezpečnosti potravín a výživy zo zastúpenia SR
v TBT/SPS WTO,
3.1.16. koordináciu plnenia úloh krízového manažmentu bezpečnosti potravín
Európskej komisie na národnej úrovni,
3.1.17. spoluprácu s mimovládnymi spotrebiteľskými organizáciami v oblasti
bezpečnosti potravín,
3.2. vypracúva
3.2.1. návrhy stratégii a koncepcií v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca
a výživy vrátane stratégií a výročných správ týkajúcich sa spolupráce
Slovenskej republiky s EFSA a Codex Alimentarius,
3.2.2. viacročný plán úradných kontrol a výročné správy z implementácie
viacročného plánu úradných kontrol, koncepcie, informácie a správy v oblasti
kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci,
3.2.3. stanoviská a analýzy pre EFSA, FVO, DG SANCO, Codex Alimentárius,
OECD, WHO v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca a výživy,
3.2.4. návrhy pre vydávanie a zrušenie poverení kontrolných orgánov podľa zákona
o potravinách, spolupracujúcich orgánov, úradných laboratórií, národných
referenčných laboratórií a ich notifikácia na EK,
3.2.5. notifikácie pre EK miest vstupu na kontrolu dovozu potravín rastlinného
pôvodu v spolupráci s Finančnou správou SR a na návrh ŠVPS SR;
informuje ostatné členské štáty,
3.2.6. návrhy pre fyzické a právnické osoby na vedecko-technickú spoluprácu
v oblasti hodnotenie rizika bezpečnosti potravinového reťazca.
3.2.7. stanoviská, pozičné dokumenty a podklady na zasadnutia výborov
a pracovných skupín EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a výživy
3.2.8. podklady pre rozhodnutia vydávané generálnym riaditeľom sekcie
potravinárstva a obchodu v oblasti bezpečnosti potravín a výživy,
3.3. rozhoduje
3.3.1. o zameraní činnosti Národného kontaktného bodu Slovenskej republiky
pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA,
3.3.2. o zastupovaní vedeckých expertov v pracovných skupinách a sieťach EFSA,
3.3.3. o požiadavkách na vedecké hodnotenie rizika v oblasti bezpečnosti
potravinového reťazca,
3.4. vydáva súhlasy
3.4.1. na zameranie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z EFSA
na činnosť kontaktného bodu Slovenskej republiky pre vedeckú a technickú
spoluprácu s EFSA, podľa dohody s EFSA,
3.4.2. na zmeny a aktualizácie monitoringu cudzorodých látok v potravinovom
reťazci,
4. Riaditeľ odboru bezpečnosti potravín a výživy zodpovedá:
4.1. za plnenie úloh v oblasti úradnej kontroly potravinového reťazca, Národného
kontaktného miesta pre DG SANCO a FVO v oblasti bezpečnosti potravinového
reťazca, Národného kontaktného bodu Slovenskej republiky pre vedeckú
a technickú spoluprácu s EFSA, Národného kontaktného bodu pre
vedeckú
podporu pre zdravie zvierat a pohodu zvierat, Národného kontaktného bodu pre
alternatívne metódy –PARERE; Národného kontaktného bodu pre EAHC v oblasti
BTSF; Národného kontaktného miesta Slovenskej republiky pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá, Národdného kontaktného miesta Slovenskej
republiky pre Spoločný program FAO/WHO Codex Alimentarius a koordinačného
miesta INFOSAN, plnenie úloh v oblasti bezpečnosti potravín a výživy, zastupovanie
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Slovenskej republiky
Alimentarius,

v príslušných

orgánoch

EFSA

a FAO/WHO

Codex

4.2. za presadzovanie záujmov a zastúpenie Slovenskej republiky pri rokovaniach s EÚ,
za prípravu dokumentov na tieto rokovania a za plnenie ďalších úloh podľa pokynov
generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu.
5. Odbor bezpečnosti potravín a výživy zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti
je predmet zákazky.
Článok 59
Odbor potravinárstva
1. Odbor potravinárstva vykonáva štátnu správu na úseku potravinovej legislatívy,
konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu a koncepčne a metodicky usmerňuje
činnosti na úseku priameho predaja farmárskych výrobkov.
2. Odbor potravinárstva je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva
a obchodu.
3. Odbor potravinárstva v koordinácii s príslušnými štátnymi orgánmi, medzinárodnými
inštitúciami, výskumnými ústavmi a výrobnými a profesijnými zväzmi zabezpečuje
3.1. vypracovanie stratégií, koncepcií a analýz pre potravinársky priemysel,
3.2. vytváranie
podmienok
pre
čerpanie
eurofondov
pre
potravinársky
prvospracovateľský a druhospracovateľský priemysel a v rámci predaja
farmárskych výrobkov,
3.3. tvorbu právnych predpisov Slovenskej republiky pre oblasť potravinárstva
v oblastiach ustanovujúcich

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

3.3.1. spôsob označovania potravín a tabakových výrobkov,
3.3.2. požiadavky na jednotlivé druhy potravín a tabakové výrobky, na suroviny
určené na výrobu potravín a tabakové výrobky,
3.3.3. jednotlivé druhy potravín vrátane mrazených výrobkov a tabakových
výrobkov a surovín potrebných na ich výrobu,
3.3.4. minimálne technologické požiadavky (zoznam látok, ktorých použitie
je povolené pri výrobe tabakových výrobkov, ich najvyššie prípustné
množstvá, zoznam látok, ktorých použitie je zakázané pri výrobe tabakových
výrobkov, zásady správnej výrobnej praxe,
plnenie úloh v oblasti kontroly kvality surovín a potravín rastlinného a živočíšneho
pôvodu,
prípravu podkladov pre vydávanie povolení na výrobu a uvádzanie liehu na trh
podľa zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh,
evidenciu a bilanciu vyrobeného liehu podľa príslušných predpisov EK,
vedenie registra vydaných povolení v oblasti výroby liehu vrátane jeho aktualizácie
a mesačnej aktualizácie tohto registra na webovej stránke ministerstva,
evidenciu o začatí výroby destilátu v každom výrobnom období a vyhodnocuje
výrobné obdobie podľa vyhlášky ministerstva o prevádzkovaní liehovarníckeho
závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
odbornú prípravu podľa vyhlášky ministerstva o vykonávaní odbornej prípravy
potrebnej na vydanie povolení na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu
na pestovateľské pálenie ovocia,
vypracúva stanoviská, pozičné dokumenty a podklady pre zasadnutie výborov
a pracovných skupín EÚ v oblasti potravinárstva,
registráciu zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskych výrobkov
a potravín, pričom plní úlohy orgánu pre styk s EK, vedie zoznam označení
zaručených tradičných špecialít,
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3.12. posúdenie špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín s chráneným
označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, zaručených tradičných
špecialít, liehovín so zemepisným označením
3.13. plnenie úloh v oblasti predaja farmárskych výrobkov v súlade s nariadeniami vlády
SR a legislatíva EÚ,
3.14. koordinovanie činností orgánov štátnej správy SR v oblasti predaja farmárskych
výrobkov a odborné poradenstvo pre prvovýrobcov pri priamom predaji malých
množstiev a dodávaní prvotných produktov živočíšneho pôvodu,
3.15. usmerňovanie vedenia registra prvovýrobcov potravín živočíšneho pôvodu
na priamy predaj a plnenie úloh v oblasti kontroly surovín a potravín živočíšneho
pôvodu,
3.16. koncepčnú, koordinačnú a kontrolnú činnosť v rámci rezortných výskumných úloh
v oblasti potravín
3.17. koordináciu technickej normalizácie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva,
vrátane spolupráce s UNMS SR a SÚTN,
3.18. činnosti súvisiace s oblasťou biopotravín
3.19. sumarizáciu štatistických údajov za oblasť potravinárskeho priemyslu.
4. Riaditeľ odboru potravinárstva zodpovedá najmä za
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

prípravu koncepcií a stratégií v záujme konkurencieschopnosti potravinárstva,
tvorbu a aktualizáciu legislatívy pre potraviny v spolupráci s MZVEZ SR,
zabezpečenie odborného posúdenia špecifikácií výrobkov v rámci politiky kvality,
autorizáciu orgánu alebo organizácie pre kontrolu overovania dodržiavania
špecifikácie výrobkov pred ich uvedením na trh,
4.5. prípravu podmienok pre čerpanie eurofondov v potravinárskom priemysle,
4.6. prípravu návrhov na vydanie povolenia na výrobu liehu a spracovanie liehu
v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh, evidenciu a štatistiku o liehu,
informovanie
o etylalkohole
poľnohospodárskeho
pôvodu
a
alkohole
nepoľnohospodárskeho pôvodu EK,
4.7. prípravu návrhov na poverenie organizácie pre odbornú spoluprácu, tvorbu
a realizáciu politiky kvality
4.8. prípravu návrhov na vydávanie osvedčení na výrobu tabakových výrobkov,
4.9. realizáciu politiky kvality v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva,
4.10. plnenie úloh v oblasti predaja farmárskych výrobkov,
4.11. prípravu stratégií a koncepcií na odbore,
4.12. prípravu stanovísk a analýz v oblasti potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu,
4.13. metodicky usmerňuje výkon štátne správy a plnenie úloh v organizáciách:
4.13.1. ŠVPS SR v oblasti kontroly kvality potravín,
4.13.2. ÚKSÚP v oblasti biopotravín,
4.13.3. VÚP,
4.14. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva
a obchodu.
5. Odbor potravinárstva zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky
účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
Článok 60
Odbor obchodu a marketingu
1. Odbor obchodu a marketingu je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
potravinárstva a obchodu.
2. Odbor obchodu a marketingu vykonáva štátnu správu na úseku obchodnej politiky
so základnými poľnohospodárskymi výrobkami a so spracovanými poľnohospodárskymi
výrobkami , colnej politiky v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,
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a na úseku svetového obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
3. Odbor obchodu a marketingu vykonáva
3.1. štátnu správu v oblasti centrálneho marketingu,
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,

propagácie

a podpory

3.2. štátnu správu v oblasti kontrolnej činnosti podľa zákona č. 362/2012 Z. z.
o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú
potraviny.
4. Odbor obchodu a marketingu
4.1. zabezpečuje a koordinuje
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.

vypracovanie
koncepčných
a strategických
materiálov
v oblasti
marketingovej a propagačnej činnosti rezortu pôdohospodárstva
a podkladových materiálov na rokovania v tejto oblasti,
posudzovanie, kontrolu a vyhodnocovanie návrhov programov propagácie
a podpory poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ
a na trhoch tretích krajín,
činnosti na úseku realizácie prezentácie rezortu pôdohospodárstva
na domácich a zahraničných poľnohospodárskych a potravinárskych
výstavách,
spoluprácu pri koordinácii technickej (štátnej) pomoci v oblasti propagácie
a potravinárstva
činnosti súvisiace s Národným programom podpory poľnohospodárskych
produktov a potravín Značka kvality SK a s ním súvisiacu propagáciu
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na celonárodnej úrovni,
evidenciu, sledovanie a administráciu rozpočtu výdavkov ŠR určených
na financovanie marketingových aktivít,
propagáciu a marketing poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
vrátane výrobkov v rámci Politiky kvality EÚ,
koordináciu prác pri príprave a pri vypracovávaní situačných
a výhľadových správ vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov,
štatistické
sledovanie
vývoja
zahraničného
obchodu
s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v rámci EÚ
a na trhoch tretích krajín,
spoluprácu so Správou štátnych hmotných rezerv SR pri hospodárení
so zásobami poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v držbe
štátnych hmotných rezerv,
prípravu návrhov opatrení zameraných na koordináciu spoločnej colnej
politiky v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,
koordináciu príprav pozičných dokumentov a podkladov na zasadnutia
výborov a pracovných skupín EÚ v oblasti potravinárstva, obchodu
a propagácie,
presadzovanie záujmov SR pri tvorbe spoločnej pozície EÚ v rámci
rokovaní Výboru WTO pre poľnohospodárstvo a pôsobenie ako gestora aj
v rámci ostatných orgánov WTO na pôde MPRV SR,
spoluprácu pri príprave rámcových pozícií rezortu pre MH SR
na rokovania Výboru pre obchodnú politiku Rady EÚ (TPC) a jeho
pracovné skupiny z hľadiska vývoja rokovaní WTO,
prípravu
podkladov
v oblasti
obchodu
so
spracovanými
poľnohospodárskymi výrobkami,
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4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.
4.1.19.
4.1.20.
4.1.21.
4.1.22.
4.1.23.
4.1.24.
4.1.25.
4.1.26.
4.1.27.
4.1.28.

prípravu podkladov v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky
za oblasť
horizontálnych
otázok
(obchodných
mechanizmov)
pri poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkoch,
prípravu podkladov v oblasti multilaterálnych obchodných dohôd
a bilaterálnych dohôd EÚ s tretími krajinami,
sledovanie vývoja cien poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
v dodávateľskom potravinovom reťazci poľnohospodárska prvovýroba,
spracovateľský potravinársky priemysel,
sledovanie vývoja podmienok v obchodných vzťahoch v celom
dodávateľskom potravinovom reťazci, poľnohospodárska prvovýroba,
spracovateľský potravinársky priemysel a obchod,
sledovanie vývoja cenových relácií poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov na spoločnom trhu EÚ a na trhoch tretích krajín,
spracovávanie štatistických údajov o vývoji priemerných mesačných
spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku,
sledovanie podielu slovenských potravinárskych výrobkov v obchodnej
sieti,
spracovávanie rezortných podkladov pri príprave proexportných opatrení
vlády Slovenskej republiky,
účasť na zasadnutiach príslušných výborov, pracovných skupín a iných
orgánov v medzinárodných organizáciách spadajúcich do pôsobnosti
odboru obchodu a propagácie,
činnosti vyplývajúce zo zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
vrátane kontroly jeho dodržiavania,
informovanie o výsledkoch zistených kontrolou podľa bodu 4.1.25.
generálnemu riaditeľovi sekcie potravinárstva a obchodu,
oznámenie podozrenia z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom
konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,
prípravu podkladov a úkony vedúce k začatiu správneho konania
v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,

4.2. vypracúva
4.2.1. návrhy stratégií na úseku
obchodnej politiky s poľnohospodárskymi
a potravinárskymi výrobkami, vrátane podpory marketingu a propagácie
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,
4.2.2. stanoviská, pozičné dokumenty a podklady na zasadnutia výborov
a pracovných skupín EÚ v oblasti obchodu a propagácie,
4.2.3. podklady pre rozhodnutia vydávané generálnym riaditeľom sekcie v oblasti
obchodu a propagácie,
4.2.4. rezortné podklady k oficiálnym účastiam Slovenskej republiky na svetových
výstavách EXPO,
4.2.5. mesačné informácie o aktuálnom stave zahraničnoobchodnej bilancie
za poľnohospodárske a potravinárske výrobky,
4.2.6. pravidelné informácie o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien
vybraných potravín na Slovensku,
4.2.7. analýzy obchodných dohôd EÚ s tretími krajinami v teritoriálnom
a komoditnom členení v rámci Výboru pre obchodnú politiku Rady EÚ (TPC)
v nadväznosti na rokovania vo WTO,
4.2.8. podklady k sledovaniu podielu slovenských potravinárskych výrobkov
v obchodnej sieti,
4.2.9. informáciu pre generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu
o výsledku kontroly podľa zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.
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4.3. metodicky usmerňuje výkon štátnej správy a plnenie úloh
4.3.1. vo VÚP v oblasti Značky kvality SK,
4.3.2. v štátnom podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
5. Odbor obchodu a marketingu spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými
štátnymi orgánmi a organizáciami, najmä s PPA, VÚEPP, VÚP, ŠÚ SR ďalej
s medzinárodnými organizáciami, najmä s EK, OECD, FAO, WTO, v oblasti obchodu
a marketingu.
6. Riaditeľ odboru obchodu a marketingu zodpovedá za presadzovanie záujmov
a zastúpenie Slovenskej republiky pri rokovaniach s EÚ a medzinárodnými
organizáciami za prípravu dokumentov na tieto rokovania a za plnenie ďalších úloh
podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu.
7. Odbor obchodu a marketingu zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky.
Článok 61
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
1.

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja zabezpečuje na úrovni ministerstva

1.1. koordináciu programovania a riadenia v rámci realizácie pomoci a podpory
z operačných programov v gescii sekcie, vrátane metodického usmerňovania činností
vykonávaných útvarom implementácie programov regionálneho rozvoja a plnenie
ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ v oblasti poskytovania pomoci a podpory z fondov EÚ.
1.2. systém riadiacich a kontrolných procesov súvisiacich s výkonom funkcie
1.2.1. riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program 2007 - 2013,
1.2.2. riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj 2007 - 2013,
1.2.3. riadiaceho orgánu pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007 - 2013,
1.2.4. národných orgánov pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika
- Rakúsko 2007 - 2013, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika
- Slovenská republika 2007 - 2013, Program cezhraničnej spolupráce Poľská
republika - Slovenská republika 2007 - 2013 a Programu cezhraničnej
spolupráce Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) Maďarská
republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013,
1.2.5. sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Prioritu 3 - Lokálna
infraštruktúra Operačného programu Základná infraštruktúra,
1.2.6. riadiaceho orgánu pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava
Cieľ 2,
1.2.7. riadiaceho orgánu
pre Program Iniciatívy Spoločenstva Interreg IIIA
Slovenská republika - Česká republika,
1.2.8. národného orgánu pre Program Iniciatívy Spoločenstva Interreg IIIA Rakúsko Slovensko, Program Iniciatívy Spoločenstva Interreg IIIA Poľsko - Slovensko
a Program susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina,
1.2.9. implementačnej agentúry pre predvstupové programy PHARE.
2. Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja vykonáva prostredníctvom priamo
riadených odborných útvarov
2.1. plnenie úloh a činností riadiaceho orgánu vyplývajúce zo Systému riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013,
Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007 - 2013, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom definované v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov
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na programové obdobie 2004 - 2006 a postavenie riadiaceho a národného orgánu
vymedzené v jednotlivých Memorandách o porozumení k programom cezhraničnej
spolupráce, s výnimkou činností a úloh riadiaceho orgánu pre ROP a OPBK, ktoré
sú na úrovni ministerstva delegované a realizované v pôsobnosti útvaru
implementácie programov regionálneho rozvoja,
2.2. uplatňovanie metodických pokynov a usmernení Centrálneho koordinačného orgánu,
certifikačného orgánu, riadiacich orgánov príslušných programov cezhraničnej
spolupráce a odporúčaní orgánu auditu a ich zapracovanie do svojich riadiacich
a kontrolných postupov v rámci interných riadiacich aktov,
2.3. ďalšie úlohy a činností vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ v oblasti podpory a pomoci z fondov EÚ v oblasti regionálneho
rozvoja.
3. Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja sa člení na:
3.1. kancelária generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja,
3.2. odbor právnych služieb pre regionálny rozvoj,
3.3. odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja,
3.4. odbor riadenia Regionálneho operačného programu,
3.5. odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj,
3.6. odbor programov cezhraničnej spolupráce,
3.6.1. oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce,
3.6.2. oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce,
3.7. odbor overovania operačných programov,
3.7.1. oddelenie kontroly výkonu delegovaných právomocí,
3.7.2. oddelenie overovania konania o žiadostiach o nenávratnom finančnom
príspevku (overovania výberového procesu),
3.8. odbor prierezových činností a financovania projektov,
3.8.1. oddelenie metodiky a vykazovania,
3.8.2. oddelenie platobnej jednotky,
3.8.3. oddelenie prípravy programov regionálneho rozvoja.
4. Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja v súvislosti s odbornými činnosťami
priamo riadenými odbornými útvarmi plní najmä tieto úlohy:
4.1. poskytuje útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja súčinnosť v oblasti
metodických usmernení potrebných na činnosti vykonávané v rámci implementácie,
overovania, kontroly a monitorovania realizácie projektov vykonávaných v rozsahu
operačných programov ROP a OPBK;
4.2. v spolupráci s útvarom implementácie programov regionálneho rozvoja zabezpečuje
vypracovanie, aktualizáciu, predkladanie a schválenie Interného manuálu procedúr
RO pre ROP a OPBK v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi
aktmi EÚ, schváleným OP, programovým manuálom, uzneseniami vlády SR,
Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, Systémom
finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, zverejnenými
metodickými usmerneniami a pokynmi Centrálneho koordinačného orgánu
a Certifikačného orgánu v platných zneniach;
4.3. zabezpečuje činnosť Osobitnej komisie pre preskúmanie rozhodnutí vydaných podľa
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov;
4.4. podieľa sa na koncepčnej a koordinačnej činnosti v rámci spolupráce medzi orgánmi
štátnej správy (OA, CO, CKO a ÚVO) a samosprávnymi orgánmi (VÚC, obce) a inými
subjektmi pri určovaní zásad čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni sekcie,
4.5. zhromažďuje v spolupráci s útvarom implementácie programov regionálneho rozvoja
informácie a údaje o vykonávaní pomoci a podpore za oblasť a činnosti sekcie
ako riadiaceho orgánu pre ROP a OPBK;
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4.6. zabezpečuje zber informačných, finančných a štatistických údajov do IT
monitorovacieho systému na úrovni sekcie za jednotlivé programy pomoci a podpory;
4.7. v spolupráci a vo vzájomnej súčinnosti s útvarom implementácie programov
regionálneho rozvoja zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov
a podpornej dokumentácie v zmysle požiadavky vyplývajúcej z právnych aktov EÚ
a legislatívy SR;
4.8. na základe materiálnych potrieb a požiadaviek organizačných útvarov sekcie
zabezpečuje koordináciu prípravy a spracovanie podkladov (zadefinovania predmetu
zákazky, požiadaviek na uchádzača, spôsobu hodnotenia ponúk, návrhu zmluvných
podmienok) pre potreby zadávania zákazky pre verejné obstarávanie.
5. Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja cez odborné činnosti príslušných
organizačných útvarov a v súčinnosti a spolupráci s útvarom implementácie programov
regionálneho rozvoja zabezpečuje vypracovanie dokumentov ako:
5.1. priebežné, výročné a záverečné správy o vykonávaní pomoci EÚ v zmysle
požiadavky vyplývajúcej z právnych aktov EÚ a legislatívy SR,
5.2. podklady do usmernení a interných riadiacich aktov ministerstva v súvislosti
s riadením pomoci EÚ,
5.3. Programové manuály operačných programov,
5.4. Príručky pre žiadateľov v rámci operačných programov,
5.5. Príručky pre prijímateľov v rámci operačných programov,
5.6. Opisy systémov riadenia a kontroly,
5.7. Interné manuály procedúr riadiacich orgánov,
5.8. Komunikačné plány pre operačné programy,
5.9. plány hodnotení pre Centrálny koordinačný orgán,
5.10. správy o aktivitách hodnotenia,
5.11. časové harmonogramy výziev,
5.12. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a písomné vyzvania na predkladanie žiadostí
o NFP vrátane projektov technickej pomoci,
5.13. rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP v rámci projektov technickej
pomoci,
5.14. odhady očakávaných výdavkov,
5.15. schémy štátnej pomoci a pomoci de minimis,
5.16. súhrnné žiadosti o platbu,
5.17. podklady k priebežnej žiadosti o platbu na EK,
5.18. osvedčenia o oprávnenosti výdavkov,
5.19. projekty technickej pomoci pre príslušné programy cezhraničnej spolupráce,
5.20. odpočty k zisteniam a odporúčaniam certifikačných overovaní súhrnných žiadostí
o platbu,
5.21. odpočty k zisteniam a odporúčaniam vládnych auditov, kontrol Najvyššieho
kontrolného úradu SR, audítorských misií EK a Európskeho dvora audítorov.
5.22. a iné podporné dokumenty súvisiace s činnosťou sekcie a jej odborných útvarov.
6. Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja koordinuje z úrovne činností
delegovaných na funkciu riadiaceho orgánu a národného organu spoluprácu orgánov
štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a organizačných útvarov ministerstva
v súlade so schválenou koncepciou a prijatými zásadami pomoci a podpory poskytovanej
z prostriedkov Európskej únie.
7. Generálny riaditeľ sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja je v riadiacej
pôsobnosti ministra.
8. Generálny riaditeľ sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja riadi
8.1. riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho
rozvoja,
8.2. riaditeľa odboru právnych služieb pre regionálny rozvoj,
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8.3. riaditeľa odboru monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja,
8.4. riaditeľa odboru riadenia Regionálneho operačného programu,
8.5. riaditeľa odboru riadenia Operačného programu Bratislavský kraj,
8.6. riaditeľa odboru programov cezhraničnej spolupráce,
8.7. riaditeľa odboru overovania operačných programov,
8.8. riaditeľa odboru prierezových činností a financovania projektov.
9. Generálny riaditeľ sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja zodpovedá najmä
za zabezpečenie plnenia hlavných činností a úloh odborných útvarov v pôsobnosti sekcie,
ako je:
9.1. plánovanie a riadenie poskytovania pomoci a podpory v rámci regionálneho rozvoja
na úrovni ministerstva v súlade s koncepciou a stratégiou pomoci EÚ,
9.2. príprava programov pomoci a podpory regionálneho rozvoja pri uplatňovaní princípu
partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni, plnenie ďalších úloh podľa pokynov
ministra.
Článok 62
Kancelária generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
1. Kancelária generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
zabezpečuje:
1.1. koordináciu a spoluprácu pri plnení úloh sekcie vyplývajúcich zo zákonov, ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv a dohôd,
uznesení vlády, plánu hlavných úloh ministerstva, plánu legislatívnych úloh
ministerstva, služobných predpisov, interných riadiacich aktov a zo záverov
expertných poradných orgánov ministra,
1.2. plnenie spoločných úloh organizačných útvarov v pôsobnosti sekcie v zmysle
organizačného poriadku,
1.3. poskytovanie súčinnosti pri výkone vládnych auditov a kontrol, ktoré na úrovni sekcie
vykonávajú Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR a Úrad vlády SR,
Európska komisia a Európsky dvor audítorov,
1.4. spracovanie odporúčaní a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, plnenie
a dodržiavanie termínov ich predloženia a plnenia,
1.5. dohľad nad prípravou a úpravou programových dokumentov operačných programov
v kompetencii sekcie.
2. Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
je v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie, ktorého v čase
neprítomnosti zastupuje.
3. Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
zodpovedá najmä za koordináciu operačných programov financovaných zo štrukturálnych
fondov v pôsobnosti sekcie.
4. Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
vykonáva tieto činnosti:
4.1. zabezpečenie pracovných činnosti v pôsobnosti generálneho riaditeľa po stránke
administratívnej, organizačnej a materiálovej stránke,
4.2. zabezpečuje, koordinuje a kontroluje plnenie spoločných úloh medzi jednotlivými
odbormi sekcie po stránke odbornej, vecnej a časovej,
4.3. dohliada na prípravu a úpravu programových dokumentov operačných programov
v kompetencii sekcie.
4.4. vykonáva úlohy splnomocnenca pre program PHARE v súlade s Pokynmi pre
hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE
a Prechodného fondu,
4.5. plní ďalšie úlohy na základe pokynov generálneho riaditeľa sekcie.
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5. Kancelária generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja plní
najmä ďalšie úlohy:
5.1. komplexne zabezpečuje pracovný program a agendu súvisiacu s plnením funkcie
úloh generálneho riaditeľa sekcie,
5.2. zabezpečuje evidenciu, vybavenie a distribúciu korešpondencie a písomných
materiálov za generálneho riaditeľa sekcie v súlade s registratúrnym poriadkom,
vrátane jednotlivých útvarov sekcie, ktoré nemajú vlastný sekretariát,
5.3. podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie organizačne zabezpečuje vypracovanie
a predkladanie informácií a podkladov za činnosť sekcie pre ministra a pracovných
materiálov pre generálneho riaditeľa na poradu vedenia ministerstva,
5.4. organizuje pracovné stretnutia generálneho riaditeľa,
5.5. nominuje tajomníka Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre štrukturálne
fondy EÚ,
5.6. koordinuje prípravu informácií, stanovísk a podkladov pre informovanie a publicitu
aktivít ministerstva v oblasti štrukturálnych fondov pre verejnosť,
5.7. na základe potrieb sekcie zabezpečuje koordináciu prípravy a spracovanie podkladov
(zadefinovania predmetu zákazky, požiadaviek na uchádzača, spôsobu hodnotenia
ponúk, návrhu zmluvných podmienok) pre potreby zadávania zákazky pre verejné
obstarávanie a predloženie finálneho znenia súťažných podkladov na podpis.
Článok 63
Odbor právnych služieb pre regionálny rozvoj
1. Odbor právnych služieb pre regionálny rozvoj plní na základe úplných vecných podkladov
a informácií od odborných útvarov sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
a útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja najmä tieto úlohy:
1.1. pripravuje návrh vzoru zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzatváraných vrátane vzoru návrhov na ich zmenu, ktorých uzatváranie zabezpečuje
útvar implementácie programov regionálneho rozvoja,
1.2. pripravuje návrh vzoru zmlúv o zriadení záložného práva vrátane vzoru návrhov na
ich zmenu, ktorých uzatváranie zabezpečuje útvar implementácie programov
regionálneho rozvoja; na tieto účely v prípade potreby žiada substanovisko odboru
právneho a evidencie zmlúv,
1.3. vykonáva právnu poradenskú činnosť pre odborné útvary sekcie riadenia programov
regionálneho rozvoja, a vypracúva právne analýzy v pôsobnosti sekcie riadenia
programov regionálneho rozvoja a usmernenia, odporúčania právneho charakteru,
1.4. vypracúva stanoviská a pripomienky k odborným materiálom ministerstva
v pôsobnosti sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja, príslušných
organizačných útvarov ministerstva, iných ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy a ďalších štátnych orgánov a organizácií a orgánov územnej
samosprávy, najmä k legislatívnym návrhom ministerstva v pôsobnosti sekcie
riadenia programov regionálneho rozvoja, príslušných organizačných útvarov
ministerstva, iných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
predkladaných na medzirezortné pripomienkové konanie, na rokovanie vlády SR,
Národnej rady SR a Legislatívnej rady vlády SR, k návrhom podaní týkajúcich sa
Slovenskej republiky v konaní pred súdmi EÚ, k návrhom všeobecne záväzných
aktov EÚ,
1.5. vykonáva činnosti na účely ochrany finančných záujmov EÚ v SR,
1.6. spolupracuje a zastupuje ministerstvo pred orgánmi činnými v trestnom konaní
v predsúdnom konaní v súlade so zákonom č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov a zabezpečuje poskytovanie požadovaných podkladov
a informácií v súlade so zákonom č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti sekcie riadenia
programov regionálneho rozvoja a útvaru implementácie programov regionálneho
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rozvoja v rozsahu vymedzenom poverením ministra alebo pokynu vedúceho štátneho
zamestnanca,
1.7. vykonáva činnosti na účely spolupráce s odbornými útvarmi sekcie riadenia
programov regionálneho rozvoja pri tvorbe a aktualizácií riadiacej dokumentácie pre
Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj (programový
manuál, interný manuál procedúr, príručky, usmernenia), pri vypracovaní
a vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP, pri zabezpečovaní pokladov
pre certifikácie, audity, pri komunikácii v oblasti finančného riadenia vo vzťahu
k dotknutým orgánom (najmä s certifikačným orgánom, orgánom auditu, centrálnym
koordinačným orgánom, Úradom vlády SR, Európskou komisiou),
1.8. vykonáva činnosti sekretariátu Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre
štrukturálne fondy EÚ,
1.9. zabezpečuje činnosť poradného orgánu ministra pre preskúmanie rozhodnutí
vydaných podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
2. Odbor právnych služieb pre regionálny rozvoj je v riadiacej pôsobnosti
riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja.

generálneho

3. Odbor právnych služieb pre regionálny rozvoj spolupracuje so sekciou legislatívy najmä
3.1. pri zastupovaní ministerstva a Slovenskej republiky v konaní pred súdmi alebo inými
orgánmi rozhodujúcimi o právach a povinnostiach v občianskoprávnych,
obchodnoprávnych, , trestnoprávnych a správnych veciach vrátane mimosúdneho
riešenia sporov pri vypracovaní žalôb, vyjadrení k žalobám a iných právnych podaní a
návrhov na základe úplných vecných podkladov a informácií od odborných útvarov
sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a útvaru implementácie programov
regionálneho rozvoja; na tieto účely odbor právnych služieb pre regionálny rozvoj
zodpovedá za koordináciu predloženia príslušnej spisovej dokumentácie,
akýchkoľvek listinných dôkazov, podkladov a informácií odboru právnemu a evidencie
zmlúv,
3.2. pri predbežnom prerokovaní nárokov na náhradu škody v gescii sekcie riadenia
programov regionálneho rozvoja podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri výkone verejnej moci.
4. Riaditeľ odboru právnych služieb pre regionálny rozvoj zodpovedá na základe úplných
vecných podkladov a informácií od odborných útvarov sekcie riadenia programov
regionálneho rozvoja a útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja najmä za
4.1. zabezpečovanie predloženia substanovísk pri zastupovaní ministerstva a Slovenskej
republiky v konaní pred súdom alebo iným orgánom rozhodujúcim o právach
a povinnostiach v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych,
trestnoprávnych
a
správnych
veciach
vrátane
mimosúdneho
riešenia
sporov pri vypracovaní žalôb, vyjadrení k žalobám a iných právnych podaní
a návrhov a zabezpečenia predloženia príslušnej spisovej dokumentácie,
akýchkoľvek listinných dôkazov, podkladov a informácií odboru právnemu a evidencie
zmlúv,
4.2. zabezpečenie predloženia substanovísk, podkladov a informácií, k prejudiciálnym
otázkam a k návrhom podaní týkajúcich sa Slovenskej republiky pre Kanceláriu
zástupcu Slovenskej republiky v konaní pred súdmi EÚ sekcii legislatívy;
4.3. spoluprácu s odbornými útvarmi sekcie, príslušnými organizačnými útvarmi
ministerstva, s ostatnými ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi miestnej štátnej správy, ďalšími
štátnymi orgánmi a organizáciami, vrátane orgánov činných v trestnom konaní,
orgánmi EÚ, ich pracovnými výbormi a komisiami, medzinárodnými a vnútroštátnymi
inštitúciami ktoré patria do pôsobnosti odboru alebo v rozsahu a v oblastiach
vymedzených poverením ministra alebo pokynu vedúceho štátneho zamestnanca,
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4.4. v súvislosti s riešením nezrovnalostí a ochranou finančných záujmov Európskej únie
v SR zabezpečuje koordináciu postupov záväzných pre riadiace orgány v pôsobnosti
sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja,
4.5. plnenie ďalších úloh podľa pokynu riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa sekcie
riadenia programov regionálneho rozvoja.
5. Odbor právnych služieb pre regionálny rozvoj, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky,
zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk.
Článok 64
Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja
1. Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja zabezpečuje ex post
monitorovací mechanizmus ukončených projektov implementovaných sekciou v rámci
čerpania finančnej pomoci EÚ.
2. Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja je v riadiacej
pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja.
3. Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja vykonáva odborné
činnosti v týchto oblastiach:
3.1. vykonáva úlohy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO)
pre Prioritu 3 - Lokálna infraštruktúra Operačného programu Základná infraštruktúra
(Priorita 3 OPZI),
3.2. vykonáva úlohy riadiaceho orgánu (RO) pre Jednotný programový dokument NUTS II
- Bratislava Cieľ 2 (JPD2),
3.3. vykonáva úlohy riadiaceho orgánu pre Program Iniciatívy Spoločenstva Interreg IIIA
Slovenská republika - Česká republika a úlohy národného orgánu (NO) pre Program
Iniciatívy Spoločenstva Interreg IIIA Rakúsko - Slovensko, Program Iniciatívy
Spoločenstva Interreg IIIA Poľsko - Slovensko a Program susedstva Maďarsko Slovensko - Ukrajina,
3.4. overuje účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť finančných prostriedkov poskytnutých
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu s dôrazom na
overenie porealizačného dodržiavania zmluvných práv a povinností konečných
prijímateľov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, v súlade s predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi
týkajúcich sa poskytovania finančnej pomoci EÚ.
4. Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja plní najmä úlohy:
4.1. zabezpečuje monitorovanie projektov realizovaných v skrátenom programovom
období 2004 - 2006 v rámci Priority 3 OPZI, JPD 2, programov Iniciatívy
Spoločenstva Interreg IIIA a Programu susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina
v súlade s čl. 30 Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999:
4.1.1 vykonáva ex post monitorovacie kontroly na mieste,
4.1.2 prijíma a posudzuje skrátené monitorovacie správy Priority 3 OPZI a dotazníky
o stave projektu JPD 2;
4.2. spolupracuje s útvarmi vykonávajúcimi funkcie riadiacich orgánov v programovom
období 2007-2013 pri zabezpečovaní monitorovania ukončených projektov v súlade
s čl. 57 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006, za týmto účelom najmä vykonáva
následné kontroly na mieste, prijíma a posudzuje následné monitorovacie správy.
4.3. zabezpečuje agendu administratívnych činností (vrátane odhaľovania a riešenia
nezrovnalostí) a povinnosti archivácie vo vzťahu k predvstupovému programu
PHARE,
4.4. koordinuje a metodicky usmerňuje dotknuté subjekty v rámci ich práv a povinností
týkajúcich sa obdobia udržateľnosti projektov,
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4.5. v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi sekcie zabezpečuje
dostupnosť a archiváciu relevantnej dokumentácie k projektom ROP, Priority 3 OP
ZI, JPD 2 a programom Iniciatívy Spoločenstva Interreg IIIA a Programu susedstva
Maďarsko - Slovensko - Ukrajina,
4.6. spolupracuje s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
ako Riadiacim orgánom pre OPZI, Ministerstvom financií SR, Európskou komisiou
a príslušnými národnými inštitúciami pri uplatňovaní princípov ex post monitorovania
ukončených projektov PHARE, OP ZI, JPD 2, programov Iniciatívy Spoločenstva
Interreg IIIA a Programu susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina,
4.7. zabezpečuje nahlasovanie a riešenie nezrovnalostí projektov ROP, Priority 3 OP ZI,
JPD 2 a Iniciatívy Spoločenstva Interreg IIIA a Programu susedstva Maďarsko Slovensko - Ukrajina identifikovaných v rámci výkonu ex post monitorovania;
4.8. spolupracuje s RO, resp. NO príslušných programov,
4.9. zabezpečuje práce súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ, najmä
komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní, Ministerstvom financií SR
a Úradom boja proti korupcii EK,
4.10. poskytuje súčinnosť odboru právnych služieb pre regionálny rozvoj, najmä
podávaním úplných informácií a predkladaním úplných vecných podkladov
a akýchkoľvek listinných dôkazov.
5. Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja vypracováva najmä
nasledovné dokumenty:
5.1. relevantné podklady do Interného manuálu sekcie,
5.2. výročnú správu o vykonaných kontrolách na mieste
5.3. plán kontrol na mieste po ukončení realizácie projektov,
5.4. správy o vykonaných kontrolách na mieste,
5.5. správy o zistených nezrovnalostiach,
5.6. kontrolné zoznamy k monitorovacím správam.
6. Riaditeľ odboru monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja zodpovedá
za
6.1. činnosť odboru,
6.2. vydávanie a aktualizáciu dokumentov vypracovaných odborom v rámci svojej vecnej
pôsobnosti,
6.3. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov
regionálneho rozvoja.
7. Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja, v ktorého
pôsobnosti je predmet zákazky, zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Článok 65
Odbor riadenia Regionálneho operačného programu
1. Odbor riadenia regionálneho operačného programu:
1.1. zodpovedá za výkon funkcie riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program
(ďalej len „ROP“) a koordináciu úloh vyplývajúcich z tejto funkcie, ktorých výkon
realizujú v zmysle organizačného poriadku iné útvary sekcie a útvar implementácie
programov regionálneho rozvoja,
1.2. vykonáva úpravu programového dokumentu, monitorovanie účinnosti pomoci,
hodnotenie programu a informovanie verejnosti o ROP,
1.3. zabezpečuje koncepčnú a metodickú činnosť v oblasti riadenia ROP a usmerňovania
zainteresovaných subjektov vrátane útvaru implementácie programov regionálneho
rozvoja, s výnimkou metodickej činnosti a usmerňovania v oblasti finančného
riadenia, ktorú vykonáva odbor prierezových činností a financovania projektov
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a metodickej činnosti a usmerňovania v oblasti verejného obstarávania, ktorú
vykonáva odbor overovania operačných programov,
1.4. spolupracuje najmä s organizačnými útvarmi ministerstva zabezpečujúcimi
implementáciu ROP, s Centrálnym koordinačným orgánom, Orgánom auditu
Ministerstva financií SR, Certifikačným orgánom Ministerstva financií SR,
so sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom pre ROP, ústrednými
orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, koordinátormi horizontálnych
priorít, príslušnými sociálnoekonomickými partnermi a orgánmi Európskej únie.
2. Odbor riadenia regionálneho operačného programu je v riadiacej pôsobnosti generálneho
riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja.
3. Odbor riadenia regionálneho operačného programu vykonáva odborné činnosti v týchto
oblastiach:
3.1. programovanie,
3.2. metodické usmerňovanie útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja
a sprostredkovateľských orgánov
3.3. monitorovanie na úrovni programu,
3.4. hodnotenie programu,
3.5. informovanie a publicita.
4. Odbor riadenia regionálneho operačného programu zodpovedá za programovanie,
monitorovanie účinnosti pomoci na úrovni operačného programu, hodnotenie operačného
programu, informovanie verejnosti o ROP a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov SR a predpisov EÚ v oblasti realizácie pomoci
a podpory z fondov EÚ.
5. Odbor riadenia regionálneho operačného programu plní najmä tieto úlohy:
5.1. vykonáva funkciu riadiaceho orgánu pre ROP
5.2. vypracúva výzvy a písomné vyzvania ROP,
5.3. vypracúva riadiacu dokumentáciu súvisiacu s ROP,
5.4. vypracúva interný manuál procedúr a jeho aktualizácie,
5.5. navrhuje EK revíziu programového dokumentu a zmenu finančného plánu ROP,
5.6. zabezpečuje hodnotenie ROP,
5.7. vypracúva výročné správy a záverečnú správy o vykonávaní ROP,
5.8. v rámci poverenia sa zúčastňuje práce v komisiách a pracovných skupinách,
5.9. plní úlohu sekretariátu monitorovacieho výboru pre ROP,
5.10. usmerňuje a koordinuje činnosť sprostredkovateľských orgánov pod RO pre ROP,
5.11. zabezpečuje aktivity informovania a publicity,
5.12. plní úlohy riadiaceho orgánu vyplývajúce zo Systému riadenia ŠF a KF
a Systému finančného riadenia ŠF a KF,
5.13. poskytuje súčinnosť odboru právnych služieb pre regionálny rozvoj, najmä
predkladaním úplných informácií a úplných vecných podkladov a akýchkoľvek
listinných dôkazov,
5.14. poskytuje súčinnosť odboru financovania a prierezových činností,
5.15. zabezpečuje prijímanie a registráciu žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „NFP“) v rámci projektov technickej pomoci riadiaceho orgánu pre ROP
vrátane hodnotiaceho a výberového procesu,
5.16. zabezpečuje aktualizáciu webového sídla v súvislosti s plnením úloh odboru
a informovanosťou verejnosti o všetkých aktivitách, propagáciou pripravovaných
projektov, ako aj s následným vyhodnocovaním dosiahnutých výsledkov.
6. Odbor riadenia regionálneho operačného programu vypracúva najmä nasledovné
dokumenty:
6.1. Operačný program (revízia a úprava finančného plánu),
6.2. Programový manuál ROP 2007 - 2013,
6.3. Príručku pre žiadateľa v rámci ROP 2007 - 2013,
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6.4. Príručku pre prijímateľa v rámci ROP 2007 - 2013,
6.5. Opis systémov riadenia a kontroly,
6.6. Interný manuál procedúr RO pre ROP,
6.7. Komunikačný plán pre ROP 2007 - 2013,
6.8. plán hodnotení pre Centrálny koordinačný orgán,
6.9. správu o aktivitách hodnotenia,
6.10. časový harmonogram výziev,
6.11. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a písomné vyzvania na predkladanie žiadostí
o NFP vrátane projektov technickej pomoci ROP,
6.12. rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP v rámci projektov technickej
pomoci riadiaceho orgánu pre ROP.
7. Odbor riadenia regionálneho operačného programu koordinuje spoluprácu orgánov
štátnej správy a organizačných útvarov ministerstva a sprostredkovateľských orgánov
pod Riadiacim orgánom pre ROP pri realizácii činnosti Riadiaceho orgánu pre ROP,
pričom organizačné útvary ministerstva podieľajúce sa na implementácii ROP mu
poskytujú súčinnosť.
8. Odbor riadenia regionálneho operačného programu zodpovedá za metodické
usmerňovanie sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP,
s výnimkou metodickej činnosti a usmerňovania v oblasti finančného riadenia, ktorú
vykonáva odbor prierezových činností a financovania projektov a metodickej činnosti
a usmerňovania v oblasti verejného obstarávania, ktorú vykonáva odbor overovania
operačných programov.
9. Riaditeľ odboru riadenia regionálneho operačného programu zodpovedá za
9.1. činnosť odboru,
9.2. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie.
10. Odbor riadenia regionálneho operačného programu, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky, zodpovedá za definovanie predmetu zákazky.
Článok 66
Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj
1. Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj:
1.1. zodpovedá za výkon funkcie riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský
kraj (OPBK) a koordináciu úloh vyplývajúcich z tejto funkcie, ktorých výkon realizujú
v zmysle organizačného poriadku iné útvary sekcie a útvar implementácie programov
regionálneho rozvoja,
1.2. vykonáva úpravu programového dokumentu, monitorovanie účinnosti pomoci,
hodnotenie programu a informovanie verejnosti o OPBK,
1.3. zabezpečuje koncepčnú a metodickú činnosť v oblasti, riadenia OPBK
a usmerňovania zainteresovaných subjektov vrátane útvaru implementácie
programov
regionálneho
rozvoja,
s
výnimkou
metodickej
činnosti
a usmerňovania v oblasti finančného riadenia, ktorú vykonáva odbor prierezových
činností a financovania projektov a metodickej činnosti a usmerňovania v oblasti
verejného obstarávania, ktorú vykonáva odbor overovania operačných programov,
1.4. spolupracuje najmä s organizačnými útvarmi ministerstva zabezpečujúcimi
implementáciu OPBK, s Centrálnym koordinačným orgánom, Orgánom auditu
Ministerstva financií SR, Certifikačným orgánom Ministerstva financií SR,
so Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OPBK, ústrednými
orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, koordinátormi horizontálnych
priorít, príslušnými sociálnoekonomickými partnermi a orgánmi Európskej únie.
2. Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj je v riadiacej pôsobnosti
generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja.
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3. Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj vykonáva odborné činnosti
v týchto oblastiach:
3.1. programovanie,
3.2. metodické usmerňovanie útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja
a sprostredkovateľského orgánu
3.3. monitorovanie na úrovni programu,
3.4. hodnotenie programu,
3.5. informovanie a publicita,
3.6. riadenie a implementácia nástrojov finančného inžinierstva
4. Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj plní najmä tieto úlohy:
4.1. vykonáva funkciu riadiaceho orgánu pre OPBK,
4.2. vypracúva písomné vyzvania OPBK,
4.3. vypracúva riadiacu dokumentáciu súvisiacu s OPBK,
4.4. vypracúva interný manuál procedúr a jeho aktualizácie,
4.5. navrhuje EK revíziu programového dokumentu a zmenu finančného plánu OPBK,
4.6. zabezpečuje hodnotenie OPBK,
4.7. vypracúva výročné správy a záverečnú správy o vykonávaní OPBK,
4.8. v rámci poverenia sa zúčastňuje práce v komisiách a pracovných skupinách,
4.9. plní úlohu sekretariátu monitorovacieho výboru pre OPBK,
4.10. usmerňuje a koordinuje činnosť sprostredkovateľského orgánu pod RO pre OPBK,
4.11. zabezpečuje aktivity informovania a publicity vrátane zverejňovania výziev,
4.12. plní úlohy riadiaceho orgánu vyplývajúce zo Systému riadenia ŠF a KF a Systému
finančného riadenia ŠF a KF,
4.13. zodpovedá za prípravu finančných plánov a ďalších súvisiacich riadiacich
a podporných dokumentov pre OPBK; za hodnotenie implementácie programu na
úrovni prioritných osí, opatrení a projektov; za komunikáciu s ústrednými orgánmi
štátnej správy a orgánmi EÚ; za komunikáciu s BSK ako SORO pre OPBK na úrovni
riadenia programu; za implementáciu nástrojov finančného inžinierstva v rámci
OPBK,
4.14. poskytuje súčinnosť odboru právnych služieb pre regionálny rozvoj, najmä
predkladaním úplných informácií a úplných vecných podkladov a akýchkoľvek
listinných dôkazov,
4.15. poskytuje súčinnosť odboru financovania a prierezových činností,
4.16. zabezpečuje prijímanie a registráciu žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(NFP) v rámci projektov technickej pomoci riadiaceho orgánu pre OPBK vrátane
hodnotiaceho a výberového procesu,
4.17. zabezpečuje aktualizáciu webového sídla v súvislosti s plnením úloh odboru
a informovanosťou verejnosti o všetkých aktivitách, propagáciou pripravovaných
projektov, ako aj s následným vyhodnocovaním dosiahnutých výsledkov.
5. Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj vypracúva:
5.1. Operačný program (revízia a úprava finančného plánu)
5.2. Programový manuál pre OPBK 2007 - 2013,
5.3. Príručku pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK 2007 - 2013,
5.4. Opis systémov riadenia a kontroly,
5.5. Interný manuál procedúr RO pre OPBK,
5.6. Komunikačný plán pre OPBK 2007 - 2013,
5.7. plán hodnotení pre Centrálny koordinačný orgán,
5.8. správu o aktivitách hodnotenia,
5.9. časový harmonogram výziev,
5.10. písomné vyzvania na predkladanie žiadostí o NFP vrátane projektov technickej
pomoci OPBK,
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5.11. rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP v rámci projektov technickej
pomoci riadiaceho orgánu pre OPBK.
6. Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj koordinuje a spolupracuje
s Bratislavským samosprávnym krajom na základe splnomocnenia o delegovaní
právomocí na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a v záujme správnej
a efektívnej realizácie delegovaných implementačných procedúr zabezpečuje
usmerňovanie SO/RO formou pracovných stretnutí, školení, seminárov, písomných
usmernení a inými spôsobmi podľa potreby, koordinuje činnosti vyplývajúce z úloh
uznesení vlády SR a ďalších relevantných povinností.
7. Riaditeľ odboru riadenia Operačného programu Bratislavský kraj zodpovedá za
7.1. činnosť odboru,
7.2. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie.
8. Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky, zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti
a kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Článok 67
Odbor programov cezhraničnej spolupráce
1. Odbor programov cezhraničnej spolupráce:
1.1. zodpovedá za výkon úloh RO pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Česká republika 2007-2013 a za plnenie úloh Národného orgánu (NO)
resp. Národného koordinátora pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Rakúsko, Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská
republika, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
a operačného programu ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina
2007 - 2013,
1.2. podieľa sa na riadení implementácie vyššie uvedených programov a podieľa
sa na príprave programov cezhraničnej spolupráce pre programové obdobie
2014 - 2020,
1.3. zabezpečuje výkon prvostupňovej kontroly výdavkov všetkých projektových partnerov
so sídlom v Slovenskej republike (vedúci partner, hlavný cezhraničný partner, ostatní
partneri) pre všetky operačné programy cezhraničnej spolupráce a programu ENPI,
vrátane kontroly procesu verejného obstarávania a monitorovacích správ,
1.4. v spolupráci s riadiacimi a národnými orgánmi z partnerských krajín sa podieľa na
definovaní spoločných postupov prvostupňovej kontroly pre jednotlivé operačné
programy,
1.5. vypracúva programové dokumenty pre programy cezhraničnej spolupráce.
2. Odbor programov cezhraničnej spolupráce je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa
sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja.
3. Odbor programov cezhraničnej spolupráce vykonáva odborné činnosti v týchto oblastiach:
3.1. vypracúva programové dokumenty pre programy cezhraničnej spolupráce, kde
zabezpečuje úlohy RO. Pre programy cezhraničnej spolupráce, kde vykonáva úlohy
NO sa podieľa na tvorbe programových dokumentov v súčinnosti s RO z partnerskej
krajiny;
3.2. vydáva osvedčenia o oprávnenosti výdavkov;
3.3. vykonáva kontrolu na mieste;
3.4. zabezpečuje Spoločný technický sekretariát pre program CS SR - ČR 2007 - 2013.
4. Odbor programov cezhraničnej spolupráce, zodpovedá za riadenie, implementáciu,
monitorovanie, kontrolu a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
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právnych predpisov SR a predpisov EÚ v oblasti realizácie pomoci a podpory z fondov
EÚ.
5. Odbor programov cezhraničnej spolupráce sa člení na:
5.1. oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce;
5.2. oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce.
6. Odbor programov cezhraničnej spolupráce:
6.1. vnútorne koordinuje Spoločný technický sekretariát pre OP CS SR - ČR 2007 - 2013,
6.2. vykonáva činnosť národných orgánov pre programy cezhraničnej spolupráce.
7. Odbor programov cezhraničnej spolupráce zodpovedá za:
7.1. implementáciu pracovných dokumentov EK;
7.2. metodické usmerňovanie Národného orgánu pre OP CS SR - ČR 2007 - 2013;
7.3. tvorbu a zverejnenie usmernení počas implementácie programu a k jednotlivým
vyhláseným výzvam v rámci OP CS SR - ČR 2007 - 2013.
8.

Riaditeľ odboru programov cezhraničnej spolupráce
8.1. riadi
8.1.1 vedúceho oddelenia riadenia programov cezhraničnej spolupráce,
8.1.2 vedúceho oddelenia kontroly programov cezhraničnej spolupráce,
8.2. zodpovedá za
8.2.1 činnosť odboru
8.2.2 plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie.

9.

Odbor programov cezhraničnej spolupráce, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky,
zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk.
Článok 68
Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce

1. Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce
1.1. zodpovedá za prípravu programových dokumentov, schém štátnej pomoci,
finančných plánov a ďalších súvisiacich riadiacich a podporných dokumentov
pre operačné programy cezhraničnej spolupráce; za vypracovanie priebežných,
výročných a záverečnej správy pre SMV OP CS SR-ČR 2007 - 2013 a EK;
za hodnotenie implementácie programu na úrovni prioritných osí, opatrení
a projektov; za komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi EÚ;
1.2. riadi procesy súvisiace s tvorbou dokumentov uvedených v bode 1.1;
1.3. zabezpečuje vypracovanie programovej, riadiacej a podpornej dokumentácie v súlade
s vykonávacími predpismi SR a EÚ a Centrálneho koordinačného orgánu;
informovanie verejnosti o OPCS; činnosť spoločného technického sekretariátu pre
program CS SR - ČR 2007 - 2013, realizáciu hodnotení OPCS SR - ČR 2007 - 2013
v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006; dodržiavanie požiadaviek
na informovanie a publicitu ustanovených čl. 69 všeobecného nariadenia;
1.4. spolupracuje s ďalšími organizačnými útvarmi ministerstva pri zabezpečovaní úloh
týkajúcich sa ich pôsobnosti, s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi EÚ, ich pracovnými výbormi
a komisiami, medzinárodnými a vnútroštátnymi inštitúciami v oblastiach, ktoré patria
do pôsobnosti príslušného organizačného útvaru alebo v rozsahu a v oblastiach
vymedzených poverením ministra alebo vedúceho štátneho zamestnanca.
2. Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa
odboru programov cezhraničnej spolupráce.
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3. Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce vykonáva odborné činnosti
v týchto oblastiach
3.1. analytickej, metodickej a kontrolnej pri riadení procesu implementácie OP CS SR ČR 2007 - 2013,
3.2. hodnotení programu cezhraničnej spolupráce OP CS SR - ČR 2007 - 2013,
3.3. informovanosti a publicity v rámci OP CS SR - ČR 2007 - 2013,
3.4. využívania prostriedkov technickej pomoci v rámci OP CS SR - CR 2007 - 2013
ako aj pri ostatných programoch CS (SK - AT, PL - SK, HU - SK a program ENPI),
3.5. zastrešuje koordináciu odborných aktivít na národnej úrovni pre ostatné programy
cezhraničnej spolupráce (AT - SK, HU - SK, PL - SK a ENPI).
4. Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce plní najmä úlohy:
4.1. koordinuje prípravu programových, podporných a riadiacich dokumentov, finančných
plánov a ďalších súvisiacich dokumentov,
4.2. zabezpečuje informovanosť verejnosti o OP CS SR - ČR 2007 – 2013,
4.3. koordinuje a zabezpečuje proces revízie operačného programu,
4.4. navrhuje realokáciu prostriedkov medzi opatreniami v rámci OP CS SR - ČR 2007 2013 a predkladá ich spoločnému monitorovaciemu výboru na schválenie,
4.5. zabezpečuje činnosť Spoločného technického sekretariátu pre OP CS SR - ČR
2007 - 2013,
4.6. zodpovedá za vypracovanie výročných a záverečných správ pre Spoločný
monitorovací výbor a Európsku komisiu,
4.7. zabezpečuje realizáciu hodnotení OP CS SR - ČR 2007 - 2013 v súlade
s nariadeniami EK,
4.8. zodpovedá za hodnotenie operačného programu,
4.9. vykonáva analytickú, metodickú a kontrolnú činnosť,
4.10. priebežne sleduje a preskúmava medializované podnety, resp. podnety iných
subjektov týkajúce sa OP CS SR-ČR 2007 - 2013 a v prípade potvrdenia podozrení
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov a o prijatých opatreniach bezodkladne
informuje CO, OA a Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov,
4.11. poskytuje súčinnosť oddeleniu právnych služieb pre regionálny rozvoj, najmä
podávaním úplných informácií a predkladaním úplných vecných podkladov
a akýchkoľvek listinných dôkazov.
5. Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce vypracováva
5.1. programové, riadiace a podporné dokumenty, finančné plány a ďalšie súvisiace
dokumenty (napr. Programový manuál, Interný manuál procedúr a pod.),
5.2. plán hodnotení OP CS SRCR 2007-2013,
5.3. výročnú a záverečnú správu o vykonávaní OP CS SR - ČR 2007 - 2013,
5.4. opisy riadiacich a kontrolných systémov OP CS SR - ČR 2007 - 2013,
5.5. zadávacie podmienky pre externé hodnotenia OP CS SR - ČR 2007 - 2013,
5.6. projekty technickej pomoci v rámci OP CS SR ČR 2007 - 2013,
5.7. projekty technickej pomoci pre príslušné programy cezhraničnej spolupráce,
informácie o príspevku OP CS SR - ČR 2007 - 2013 k plneniu relevantných
horizontálnych priorít.
6. Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce koordinuje spoluprácu orgánov
zapojených do implementácie programov cezhraničnej spolupráce a nástroja ENPI
6.1. pri príprave programových, podporných a riadiacich dokumentov, finančných plánov
a ďalších súvisiacich dokumentov;
6.2. zároveň koordinuje Národný orgán programu CS SR - ČR 2007 - 2013
pri vypracúvaní jeho riadiacej a podpornej dokumentácie,
6.3. zastrešuje programové riadenie na úrovni členského štátu, resp. národného
koordinátora pre programy CS.
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7. Vedúci oddelenia riadenia programov cezhraničnej spolupráce zodpovedá najmä za
7.1. činnosť oddelenia,
7.2. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru programov cezhraničnej
spolupráce.
8. Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce, v ktorého pôsobnosti
je predmet zákazky, zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky
účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Článok 69
Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce
1. Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce:
1.1. zodpovedá za:
1.1.1. výkon kontroly projektov pre OP CS SR - ČR 2007 - 2013 ako i ostatných
programov cezhraničnej spolupráce v pôsobnosti sekcie riadenia programov
regionálneho rozvoja v zmysle platných právnych predpisov EÚ a SR,
vnútornej legislatívy a metodických postupov,
1.1.2. výkon kontroly procesu verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže
projektov OP CS SR - ČR 2007 - 2013 ostatných OPCS,
1.1.3. výkon administratívnej kontroly výdavkov obstarávania tovarov, služieb,
stavebných prác a súvisiacich postupov, administratívnej kontroly vecnej
správnosti monitorovacích správ a ZDV,
1.1.4. výkon predbežnej finančnej kontroly so zameraním na hospodárnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
1.1.5. kontrolu súladu finančných operácií s národnou legislatívou najmä overenie
súladu pripravovanej finančnej operácie a priebežnej finančnej kontroly
vybranej pripravovanej finančnej operácie súvisiacej s činnosťou oddelenia
v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších
predpisov,
1.1.6. kontrolu fyzickej realizácie uskutočňujúcej sa v súlade so zmluvou medzi RO
a prijímateľom;
1.1.7. výkon kontroly na mieste, v rámci ktorej zabezpečuje kontrolu oprávnenosti
výdavkov na mieste zameranú na kontrolu účtovných a finančných dokladov,
údajov o množstve, kvalite a cene tovarov alebo služieb uvedené na faktúre
a ich súladu s objednanými tovarmi a službami,
1.1.8. aktualizáciu programových dokumentov a ďalších súvisiacich dokumentov,
1.1.9. dodržiavanie usmernení a metodických pokynov, certifikačného orgánu,
orgánu auditu, ÚVO a iných orgánov,
1.1.10. kontrolu a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov SR a predpisov EÚ v oblasti realizácie pomoci a podpory
z fondov EÚ.
1.2. riadi proces kontroly výdavkov projektov v rámci OP CS v zmysle platných právnych
predpisov EÚ a SR, vnútorných predpisov a metodických postupov,
1.3. zabezpečuje
1.3.1. výkon kontroly projektov pre OP CS SR ČR 2007 - 20013 a príslušných
programov cezhraničnej spolupráce v pôsobnosti sekcie riadenia programov
regionálneho rozvoja v zmysle platných právnych predpisov EÚ a SR,
vnútorných predpisov a metodických postupov,
1.3.2. výkon administratívnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
a súvisiacich postupov, administratívnu kontrolu monitorovacích správ a ZDV,
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1.3.3. výkon kontroly na mieste, v rámci ktorej zabezpečuje kontrolu oprávnenosti
výdavkov na mieste zameranú na kontrolu účtovných a finančných dokladov,
údajov o množstve, kvalite a cene tovarov alebo služieb uvedené na faktúre
a ich súladu s objednanými tovarmi a službami,
1.3.4. kontrolu dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a vykonanie
predbežnej finančnej kontroly,
1.3.5. vypracovanie správy o vykonaných kontrolách na mieste,
1.3.6. archiváciu dokumentov vzťahujúcich sa na výdavky a kontroly pomoci EÚ,
1.3.7. dodržiavanie postupov definovaných v Internom manuáli OPCS,
1.4. spolupracuje
1.4.1. s Úradom pre verejné obstarávanie, s relevantnými útvarmi ministerstva,
a ostatnými riadiacimi orgánmi a orgánmi EÚ,
1.4.2. spolupracuje s relevantnými RO, STS a orgánmi auditu pre jednotlivé OP CS,
resp. NO v prípade OP CS SR - ČR 2007 - 2013.
1.5. plní ďalšie úlohy
1.5.1. usmerňuje, informuje konzultuje a poskytuje poradenstvo prijímateľom
v oblasti verejného obstarávanie, realizácie projektov, a oprávnenosti
výdavkov,
1.5.2. vedie evidenciu bežnej administratívy do registratúrneho denníka ministerstva
a registráciu projektov v systéme ITMS pre OP CS SR - ČR 2007 - 2013
a ostatných informačných systémov pre ostatne programy CS,
1.5.3. analyzuje programové dokumenty pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ,
ako aj ďalších relevantných dokumentov oddelenia implementácie programov
cezhraničnej spolupráce a ich aktualizácie,
1.5.4. podieľa sa na koncepčnej, koordinačnej a kontrolnej činnosti v rámci
spolupráce medzi ústrednými orgánmi štátnej správy (OA a CO) a inými
subjektmi
pri určovaní zásad čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev z OP CS
na úrovni ministerstva.
2. Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa
odboru programov cezhraničnej spolupráce.
3. Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce plní najmä úlohy:
3.1. výkon kontroly projektov počas realizácie,
3.2. výkon kontroly projektov po realizácií,
3.3. výkon kontroly na úrovni RO pre OP CS SR - ČR 2007-2013,
3.4. výkon kontroly na úrovni NO pre ostatné OP CS,
3.5. usmerňovanie a informovanie prijímateľov v nasledujúcich oblastiach: realizácia
obstarávania predmetov projektov, realizácie projektov, oprávnenosti výdavkov.
3.6. poskytuje súčinnosť oddeleniu právnych služieb pre regionálny rozvoj, najmä
podávaním úplných informácií a predkladaním úplných vecných podkladov
a akýchkoľvek listinných dôkazov.
4. Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce vypracováva
4.1. správy o vykonaných kontrolách na mieste,
4.2. plán kontrol na mieste po ukončení realizácie projektov,
4.3. vypracovanie plánu kontrol pre účely rizikovej analýzy počas realizácie projektov,
4.4. vydáva Osvedčenie o oprávnenosti výdavkov pre všetky programy cezhraničnej
spolupráce vrátane programu ENPI.
5. Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce koordinuje spoluprácu medzi RO
a NO na úrovni kontroly výdavkov pre program SR - ČR 2007 - 2013,
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5.1. spolupracuje s ostanými RO pre ostatné OP CS v oblasti kontroly výdavkov
projektov, sídliacimi mimo SR,
5.2. spolupracuje so spoločnými technickými sekretariátmi v programoch CS, v ktorých
RO je mimo územia SR.
6. Vedúci oddelenia kontroly programov cezhraničnej spolupráce zodpovedá najmä za
6.1. činnosť oddelenia,
6.2. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru programov cezhraničnej
spolupráce.
7. Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky, zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti
a kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Článok 70
Odbor overovania operačných programov
1.

Odbor overovania operačných programov:
1.1. zodpovedá za overovanie súladu schvaľovacieho procesu (konania o žiadosti)
s výzvami a overovanie výkonu administratívnej kontroly a kontroly na mieste
projektov ROP a OPBK v zmysle platných právnych predpisov EÚ a SR, interných
riadiacich aktov a metodických postupov OA, CO, CKO, RO a ÚVO,
1.2. overuje dodržiavanie a súlad realizácie projektov s legislatívou SR a ES v oblasti
verejného obstarávania, životného prostredia, rovnosti príležitosti a nediskriminácie
a dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu,
1.3. rozpracúva koncepčné, metodické a organizačné materiály za oblasť administratívnej
kontroly a kontroly na mieste v súvislosti s čerpaním pomoci a podpory
zo štrukturálnych fondov.

2. Odbor overovania operačných programov je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa
sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja.
3. Odbor overovania operačných programov vykonáva odborné činnosti v týchto oblastiach
3.1. overuje schvaľovací proces (konanie o žiadosti) predložených žiadostí o NFP
v rámci výziev implementovaných zodpovednými útvarmi na RO pre ROP/OPBK
a SO/RO pre ROP/OPBK
3.2. zabezpečuje výkon monitorovacích návštev v zodpovedných útvaroch za
implementáciu ROP/OPBK na úrovni SO/RO pre ROP/OPBK a u prijímateľa NFP
v rámci výkonu kontroly delegovaných právomocí
3.3. zabezpečuje overovanie a kontrolu súladu procesov a postupov s riadiacou
dokumentáciou ROP/OPBK, v zmysle platných právnych aktov EÚ a legislatívy SR,
interných riadiacich aktov, metodických postupov a usmernení ÚVO, OA, CO, CKO
na úrovni zodpovedných útvarov za implementáciu SO/RO pre ROP/OPBK
3.4. overuje výkon administratívnej kontroly žiadosti o platbu a výkon kontroly na mieste
podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov na úrovni zodpovedných
útvarov za implementáciu SO/RO pre ROP/OPBK
3.5. overuje výkon administratívnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných
prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov na
úrovni zodpovedných útvarov za implementáciu SO/RO pre ROP/OPBK,
3.6. overuje hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, účelnosť, oprávnenosť, reálnosť,
správnosť a neprekrývanie sa výdavkov v žiadostiach o platbu,
3.7. overuje, či spolufinancované tovary, práce a služby boli dodané a výdavky
na operácie vykázané prijímateľmi sa skutočne vynaložili a sú v súlade s predpismi
Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi,
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3.8. podieľa sa na koncepčnej, koordinačnej a kontrolnej činnosti v rámci spolupráce
medzi ústrednými orgánmi štátnej správy (OA, CO, CKO a ÚVO) a samosprávnymi
orgánmi (VÚC, obce) a inými subjektmi pri určovaní zásad čerpania prostriedkov
Európskych spoločenstiev z ROP/OPBK na úrovni ministerstva,
3.9. pre zhromažďovanie spoľahlivých informácii o vykonávaní pomoci a podpore
zabezpečuje za oblasť činnosti odboru zber informačných, finančných a štatistických
údajov vedených a aktualizovaných v IT monitorovacom systéme,
3.10. zabezpečuje komunikáciu s útvarmi RO a SO/RO pre ROP/OPBK zodpovednými
za implementáciu ROP a OPBK pri výkone kontroly projektov (administratívna
kontrola projektov, kontrola na mieste) a zároveň v prípade potreby zabezpečuje
komunikáciu s prijímateľom/žiadateľom NFP,
3.11. zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov a podpornej
dokumentácie vzťahujúcich sa k výkonu kontrolnej činnosti,
3.12. v zmysle požiadavky vyplývajúcej z právnych aktov EÚ a legislatívy SR sa podieľa
na vypracovaní podkladov za agendu odboru do priebežných, výročných
a záverečných správ o vykonávaní pomoci a podpore,
3.13. spolupracuje s útvarmi sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
a na základe splnomocnenia o delegovaní právomocí na sprostredkovateľský orgán
pod riadiacim orgánom a v záujme správnej a efektívnej realizácie delegovaných
implementačných procedúr zabezpečuje usmerňovanie SORO formou pracovných
stretnutí, školení, seminárov, písomných usmernení a inými spôsobmi podľa
potreby,
3.14. poskytuje súčinnosť odboru právnych služieb pre regionálny rozvoj, najmä
podávaním úplných informácií a predkladaním úplných vecných podkladov
a akýchkoľvek listinných dôkazov.
3.15.
zabezpečuje komunikáciu za RO pre ROP/OPBK v oblasti obstarávania tovarov,
služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov s ÚVO a CKO.
4. Odbor overovania operačných programov zodpovedá za overovanie výkonu kontroly
v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a plnenie ďalších úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ
v oblasti realizácie pomoci a podpory z fondov EÚ.
5. Odbor overovania operačných programov sa člení na:
5.1. oddelenie kontroly výkonu delegovaných právomocí,
5.2. oddelenie overovania konania o žiadostiach o nenávratnom finančnom príspevku
(overovania výberového procesu).
6. Odbor overovania operačných programov plní najmä úlohy:
6.1. podieľa sa na vypracovaní úloh vyplývajúci z uznesení vlády SR na úrovni sekcie,
6.2. vypracúva stanoviská k návrhom materiálov iných ústredných orgánov štátnej správy,
6.3. vedie podrobnú evidenciu o činnosti odboru vrátene povinnej a podpornej
dokumentácie,
6.4. v rámci ministerstva a sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja zabezpečuje
výkon administratívnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
a súvisiacich postupov v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
projektov technickej pomoci realizovaných v rámci ministerstva pre ROP, OPBK a
programy cezhraničnej spolupráce
7. Odbor overovania operačných programov vypracováva
7.1. v zmysle požiadavky vyplývajúcej z právnych aktov EÚ a legislatívy SR podklady
za agendu odboru do priebežných, výročných a záverečných správ o vykonávaní
pomoci a podpore,
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7.2. podklady do usmernení a interných riadiacich aktov RO v súvislosti s implementáciou
ROP/OPBK.
8. Odbor overovania operačných programov v rámci spolupráce, súčinnosti a koordinácie
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, organizačnými útvarmi ministerstva a orgánmi
územnej samosprávy, sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom pri:
8.1. overovaní výberového procesu, výkone administratívnej kontroly a kontroly na mieste
realizácie a overovania projektov ROP/OPBK v zmysle platných právnych predpisov
EÚ a SR, interných riadiacich aktov a metodických postupov,
8.2. vypracovaní usmernení a interných riadiacich aktov RO v súvislosti s implementáciou
ROP/OPBK,
8.3. výkone kontroly realizácie a overovania projektov zabezpečuje metodickú činnosť
pre SO/RO v súčinnosti s útvarmi sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
a podieľa sa na vypracovaní usmernení a interných riadiacich aktov RO v súvislosti
s implementáciou ROP/OPBK.
8.4. gestorsky zabezpečuje usmerňovanie útvarov zapojených do implementácie
ROP/OPBK a komunikáciu s ÚVO a CKO v oblasti obstarávania tovarov, služieb,
stavebných prác a súvisiacich postupov.
9. Riaditeľ odboru overovania operačných programov
9.1. riadi
9.1.1 vedúceho oddelenia kontroly výkonu delegovaných právomocí,
9.1.2 vedúceho oddelenia overovania konania o žiadostiach o nenávratnom
finančnom príspevku (overovania výberového procesu),
9.2. zodpovedá najmä za
9.2.1. činnosť odboru,
9.2.2. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie riadenia
programov regionálneho rozvoja.
Článok 71
Oddelenie kontroly výkonu delegovaných právomocí
1. Oddelenia kontroly výkonu delegovaných právomocí plní hlavne tieto úlohy:
1.1. zabezpečuje výkon monitorovacích návštev v zodpovedných útvaroch za
implementáciu ROP/OPBK na úrovni SO/RO pre ROP/OPBK a u prijímateľa NFP
v rámci výkonu kontroly delegovaných právomocí
1.2. zabezpečuje overovanie a kontrolu súladu procesov a postupov s riadiacou
dokumentáciou ROP/OPBK, v zmysle platných právnych aktov EÚ a legislatívy SR,
interných riadiacich aktov, metodických postupov a usmernení ÚVO, OA, CO, CKO
na úrovni zodpovedných útvarov za implementáciu SO/RO pre ROP/OPBK
1.3. overuje výkon administratívnej kontroly žiadosti o platbu a výkon kontroly na mieste
podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov na úrovni zodpovedných
útvarov za implementáciu SO/RO pre ROP/OPBK
1.4. overuje výkon administratívnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných
prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov na
úrovni zodpovedných útvarov za implementáciu SO/RO pre ROP/OPBK,
1.5. overuje dodržiavanie a súlad realizácie projektov s legislatívou SR a právnych aktov
EÚ v oblasti verejného obstarávania, životného prostredia, rovnosti príležitosti
a nediskriminácie a dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu,
1.6. rozpracúva koncepčné, metodické a organizačné materiály za oblasť administratívnej
kontroly a kontroly na mieste v súvislosti s čerpaním pomoci a podpory z fondov
Európskej únie.
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2. Oddelenie kontroly výkonu delegovaných právomocí je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa
odboru overovania operačných programov.
3. Oddelenie kontroly výkonu delegovaných právomocí vykonáva odborné činnosti v týchto
oblastiach
3.1. v rámci spolupráce medzi orgánmi štátnej správy (OA, CO, CKO a ÚVO)
a samosprávnymi orgánmi (VÚC, obce) a inými subjektmi sa podieľa na určovaní
zásad čerpania prostriedkov Európskej únie z ROP/OPBK na úrovni ministerstva,
3.2. za oblasť činnosti oddelenia zabezpečuje vedenie a aktualizáciu údajov v IT
monitorovacom systéme,
3.3. zabezpečuje komunikáciu s útvarmi RO a SO/RO pre ROP/OPBK zodpovednými
za implementáciu ROP a OPBK pri výkone kontroly projektov (administratívna
kontrola projektov, kontrola na mieste) a zároveň komunikáciu s prijímateľom NFP,
3.4. zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov a podpornej dokumentácie
vzťahujúcich sa k výkonu kontrolnej činnosti,
3.5. zabezpečuje kooperovanie, koordináciu a metodickú činnosť pre SORO v súčinnosti
s útvarmi sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a podieľa
sa na vypracovaní usmernení a interných riadiacich aktov RO v súvislosti
s implementáciou ROP/OPBK.
3.6. kooperuje pri riešení agendy ohľadom komunikácie za RO pre ROP/OPBK a SO/RO
ROP/OPBK v oblasti obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich
postupov s ÚVO a CKO.
4. Vedúci oddelenia kontroly výkonu delegovaných právomocí zodpovedá najmä za
4.1. činnosť oddelenia,
4.2. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru overovania operačných
programov.
Článok 72
Oddelenie overovania konania o žiadostiach o nenávratnom finančnom príspevku
(overovania výberového procesu)
1.

Oddelenie overovania konania o žiadostiach o nenávratnom finančnom príspevku
(overovania výberového procesu) plní hlavne tieto úlohy:
1.1. zabezpečuje výkon overovania schvaľovacieho procesu (konanie o žiadosti)
predložených žiadostí o NFP v rámci výziev implementovaných zodpovednými
útvarmi na RO pre ROP/OPBK a SO/RO pre ROP/OPBK,
1.2. v rámci ministerstva a sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja zabezpečuje
výkon administratívnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
a súvisiacich postupov v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
projektov technickej pomoci realizovaných v rámci ministerstva pre ROP, OPBK
a programy cezhraničnej spolupráce,
1.3. rozpracúva koncepčné, metodické a organizačné materiály za oblasť overovania
výberového procesu a v oblasti obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
a súvisiacich postupov v súvislosti s čerpaním pomoci a podpory z fondov Európskej
únie,
1.4. zabezpečuje komunikáciu za RO ROP/OPBK a SO/RO ROP/OPBK pre oblasť
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov s ÚVO a CKO.

2.

Oddelenie overovania konania o žiadostiach o nenávratnom finančnom príspevku
(overovania výberového procesu) je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru overovania
operačných programov.

3.

Oddelenie overovania konania o žiadostiach o nenávratnom finančnom príspevku
(overovania výberového procesu) vykonáva odborné činnosti v týchto oblastiach
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3.1. v rámci spolupráce medzi ústrednými orgánmi štátnej správy (OA, CO, CKO a ÚVO)
a samosprávnymi orgánmi (VÚC, obce) a inými subjektmi sa podieľa na určovaní
zásad čerpania prostriedkov Európskych únie z ROP na úrovni ministerstva,
3.2. za oblasť činnosti oddelenia zabezpečuje vedenie a aktualizáciu údajov v IT
monitorovacom systéme,
3.3. zabezpečuje komunikáciu s útvarmi RO a SO/RO pre ROP/OPBK zodpovednými
za implementáciu ROP a OPBK pri overovaní výberového procesu,
3.4. zodpovedá a zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov a podpornej
dokumentácie vzťahujúcich sa k výkonu kontrolnej činnosti.
4. Oddelenie overovania konania o žiadostiach o nenávratnom finančnom príspevku
(overovania výberového procesu) plní najmä úlohy
4.1. vypracúva stanoviská k návrhom materiálov iných ústredných orgánov štátnej správy,
4.2. vedie evidenciu o činnosti oddelenia vrátene povinnej a podpornej dokumentácie.
5.

Oddelenie overovania konania o žiadostiach o nenávratnom finančnom príspevku
(overovania výberového procesu) vypracováva
5.1. v zmysle požiadavky vyplývajúcej z právnych aktov EÚ a legislatívy SR podklady
za agendu oddelenia do priebežných, výročných a záverečných správ o vykonávaní
pomoci a podpore,
5.2. podklady do usmernení a interných riadiacich aktov RO v súvislosti s implementáciou
ROP/OPBK.

6.

Vedúci oddelenia overovania konania o žiadostiach o nenávratnom finančnom príspevku
(overovania výberového procesu) zodpovedá najmä za
6.1. činnosť oddelenia,
6.2. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru overovania operačných
programov.
Článok 73
Odbor prierezových činností a financovania projektov

1. Odbor prierezových činností a financovania projektov v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov,
Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie
2007 - 2013, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
pre programové obdobie 2007 - 2013 a ďalších relevantných predpisov:
1.1. zabezpečuje prípravu programov podpory regionálneho rozvoja spolufinancovaných
zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR v súlade s legislatívou EÚ a SR,
1.2. zabezpečuje uplatňovanie princípu partnerstva pri príprave programov podpory
regionálneho rozvoja,
1.3. zabezpečuje strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja na úrovni
ministerstva v súlade s koncepčnými a strategickými dokumentmi na úrovni EÚ a SR,
1.4. zodpovedá v rámci činnosti riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program
(ďalej len „ROP“) a riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej
len „OPBK“) a činnosti sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom
pre ROP a OPBK za zabezpečenie implementácie metodiky finančného riadenia
programov,
1.5. zabezpečuje kontrolu žiadostí o platbu a predbežnú finančnú kontrolu žiadostí
o platbu projektov technickej pomoci riadiaceho orgánu pre ROP, OPBK,
a programov cezhraničnej spolupráce, vrátane kontroly na mieste,
1.6. spolupracuje najmä s organizačnými útvarmi ministerstva, s Centrálnym
koordinačným orgánom, Orgánom auditu Ministerstva financií SR, Certifikačným
orgánom Ministerstva financií SR, so sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim

140

Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

orgánom pre ROP, ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej
samosprávy, koordinátormi horizontálnych priorít, príslušnými sociálnoekonomickými
partnermi a orgánmi Európskej únie,
1.7. zodpovedá za plnenie funkcie platobnej jednotky podľa zákona č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení
neskorších predpisov,
1.8. zabezpečuje prevod finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie prijímateľovi v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
1.9. zabezpečuje vypracovanie odpočtov k zisteniam a odporúčaniam certifikačných
overovaní súhrnných žiadostí o platbu,
1.10. zabezpečuje vypracovanie odpočtov k zisteniam a odporúčaniam vládnych auditov,
kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR, audítorských misií EK a misií
Európskeho dvora audítorov.
1.11. poskytuje súčinnosť odboru právnych služieb pre regionálny rozvoj, najmä
predkladaním úplných informácií a úplných vecných podkladov a akýchkoľvek
listinných dôkazov.
2. Odbor prierezových činností a financovania projektov je v riadiacej pôsobnosti
generálneho riaditeľa sekcie.
3. Riaditeľ odboru prierezových činností a financovania projektov zodpovedá za:
3.1. činnosť odboru,
3.2. plnenie ďalších úloh podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov
regionálneho rozvoja.
4. Odbor prierezových činností a financovania projektov sa vnútorne člení na oddelenia:
4.1. oddelenie metodiky a vykazovania,
4.2. oddelenie platobnej jednotky,
4.3. oddelenie prípravy programov regionálneho rozvoja.
5. Odbor prierezových činností a financovania projektov vypracováva
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

odhady očakávaných výdavkov,
schémy štátnej pomoci a pomoci de minimis,
súhrnné žiadosti o platbu,
podklady k priebežnej žiadosti o platbu na EK,
odpočty k zisteniam a odporúčaniam certifikačných overovaní súhrnných žiadostí
o platbu,
odpočty k zisteniam a odporúčaniam vládnych auditov, kontrol Najvyššieho
kontrolného úradu SR, audítorských misií EK a Európskeho dvora audítorov,
výstupy z predbežnej finančnej kontroly,
výstupy z účtovníctva,
čiastková kniha dlžníkov,
zoznam vykonaných platieb,
finančné výkazy.
Článok 74
Oddelenie metodiky a vykazovania

1. Oddelenie metodiky zabezpečuje najmä:
1.1. vypracovávanie metodických usmernení pre prijímateľov a sprostredkovateľské
orgány v oblasti riadenia podpory zo ŠF EÚ (vrátane oblasti štátnej pomoci)
1.2. predbežnú finančnú kontrolu a kontrolu žiadostí o platbu projektov technickej pomoci
riadiaceho orgánu pre ROP, riadiaceho orgánu pre OPBK a programov cezhraničnej
spolupráce, vrátane kontroly na mieste
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1.3. spracovanie odpočtov k zisteniam a odporúčaniam certifikačných overovaní
súhrnných žiadostí o platbu
1.4. spracovanie odpočtov k zisteniam a odporúčaniam vládnych auditov, kontrol
Najvyššieho kontrolného úradu SR, audítorských misií Európskej komisie
a Európskeho dvora audítorov
1.5. vypracovávanie štvrťročných odhadov očakávaných výdavkov
1.6. tvorbu a aktualizáciu schém štátnej pomoci a pomoci de minimis.
2.

Oddelenie metodiky a vykazovania je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru
prierezových činností a financovania projektov.

3. Oddelenie metodiky a vykazovania spolupracuje
3.1. pri tvorbe oficiálnych stanovísk a pozícií SR k legislatívnym a ďalším návrhom
vo vzťahu k budúcemu programovému obdobiu, najmä účasťou na pracovných
skupinách a pripomienkovaním dokumentov,
3.2. s riadiacimi/národnými orgánmi súčasných programov podpory regionálneho rozvoja
s cieľom zohľadniť získané skúsenosti pri príprave budúcich programov,
3.3. pri tvorbe a aktualizácii audit trailu a interných postupov podľa pravidiel Európskej
komisie za oblasť finančného riadenia štrukturálnych fondov EÚ, vrátane
ich aktualizácie,
3.4. pri tvorbe a aktualizácii podkladov do výročných a záverečných správ o implementácií
za oblasť finančného riadenia štrukturálnych fondov EÚ,
3.5. pri spracovaní odpočtov k zisteniam a odporúčaniam certifikačných overovaní
súhrnných žiadostí o platbu,
3.6. pri spracovaní odpočtov k zisteniam a odporúčaniam vládnych auditov, kontrol
Najvyššieho kontrolného úradu SR, audítorských misií Európskej komisie
a Európskeho dvora audítorov.
4. Oddelenie metodiky a vykazovania sa zúčastňuje na
4.1. tvorbe a aktualizácií riadiacej dokumentácie pre ROP a OP BK (programový manuál,
interný manuál procedúr, príručky, usmernenia),
4.2. návrhu úprav finančných plánov jednotlivých OP (realokácie),
4.3. vypracovaní a vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP,
4.4. zabezpečovaní pokladov pre certifikácie, audity,
4.5. komunikácii v oblasti finančného riadenia vo vzťahu k dotknutým orgánom (najmä
s certifikačným orgánom, orgánom auditu, centrálnym koordinačným orgánom,
Úradom vlády SR, Európskou komisiou),
4.6. plnení úloh ministerstva ako RO pre ROP a OP BK v systéme riadenia štrukturálnych
fondov EÚ.
5. Vedúci oddelenia metodiky a vykazovania zodpovedá najmä za
5.1. zabezpečovanie dodržiavania usmernení certifikačného orgánu a centrálneho
koordinačného orgánu,
5.2. spoluprácu pri rozpočtovaní a efektívnom využívaní prostriedkov štrukturálnych
fondov EÚ a zdrojov spolufinancovania,
5.3. zabezpečovanie výkonu predbežnej finančnej kontroly žiadostí o platbu projektov
technickej pomoci riadiaceho orgánu pre ROP, riadiaceho orgánu pre OPBK
a programov cezhraničnej spolupráce
5.4. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru prierezových činností
a financovania projektov.
6. Oddelenie metodiky a vykazovania, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky, zodpovedá
za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk.
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Článok 75
Oddelenie platobnej jednotky
1.

Oddelenie platobnej jednotky:
1.1. zodpovedá za plnenie funkcie platobnej jednotky podľa zákona č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení
neskorších predpisov.
1.2. zabezpečuje prevod finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie prijímateľovi v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
1.3. spolupracuje pri zabezpečovaní svojich úloh a zodpovedností s ostatnými
subjektmi systému finančného riadenia prostriedkov štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu, predovšetkým: centrálnym koordinačným orgánom, riadiacimi
orgánmi, sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacimi orgánmi, certifikačným
orgánom, príslušnými monitorovacími výbormi, ako aj s orgánom auditu,
spolupracujúcimi orgánmi, príslušnými orgánmi vydávajúcimi rozhodnutie v správnom
konaní, orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy;
1.4. plní ďalšie úlohy: zabezpečuje výkony platieb, účtovania a finančného výkazníctva
v zmysle požiadaviek právnych predpisov Európskeho spoločenstva a Slovenskej
republiky.

2. Oddelenie platobnej jednotky je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru prierezových
činností a financovania projektov.
3. Oddelenie platobnej jednotky vykonáva odborné činnosti v týchto oblastiach:
3.1. spravovania príjmových účtov a výdavkových účtov platobnej jednotky v Štátnej
pokladnici,
3.2. rozpočtovania prostriedkov štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie v štátnom rozpočte pre príslušný rok,
3.3. prevodu prostriedkov EÚ v súlade s čl. 37 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľom v súlade s § 20 ods. 2 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
3.4. prevodu prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vedúcemu partnerovi,
resp. hlavnému cezhraničnému partnerovi zo Slovenskej republiky v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce,
3.5. vedenia účtovníctva o stave a pohybe pohľadávok, záväzkov a peňažných
prostriedkov spojených s poskytovaním prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie za platobnú jednotku,
3.6. vyhotovovania a predkladania údajov finančných výkazov
podľa osobitných
predpisov za platobnú jednotku a uchovávanie účtovných dokladov a ostatnej
účtovnej dokumentácie,
3.7. zabezpečuje proces predbežnej finančnej kontroly platobnej jednotky,
3.8. zabezpečuje proces výkonu platieb platobnej jednotky,
3.9. zabezpečuje vedenie účtovníctva platobnej jednotky.
4. Oddelenie platobnej jednotky zodpovedá za riadenie, implementáciu, monitorovanie,
kontrolu činností vyplývajúcich z funkcie platobnej jednotky a plnenie ďalších úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR a predpisov EÚ v oblasti
realizácie pomoci a podpory z fondov EÚ.
5. Oddelenie platobnej jednotky plní najmä úlohy:
5.1. spravovanie príjmových účtov a výdavkových účtov platobnej jednotky v Štátnej
pokladnici,
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5.2. rozpočtovanie prostriedkov štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie v štátnom rozpočte pre príslušný rok,
5.3. výkon predbežnej finančnej kontroly žiadostí o platbu, ktorá zahŕňa overenie
formálnej správnosti dokumentov predložených riadiacim/sprostredkovateľským
orgánom, overenie súladu žiadostí o platbu s rozpočtom projektu a s rozpočtovým
limitom pre danú prioritnú os a opatrenie;
5.4. prevod prostriedkov EÚ v súlade s čl. 37 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľom v súlade s § 20 ods. 2 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
5.5. prevod prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vedúcemu partnerovi,
resp. hlavnému cezhraničnému partnerovi zo Slovenskej republiky v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce;
5.6. vedenie účtovníctva o stave a pohybe pohľadávok, záväzkov a peňažných
prostriedkov spojených s poskytovaním prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie za platobnú jednotku, vrátane vyhotovovania a predkladania
údajov účtovnej závierky a vyhotovovania podkladov pre konsolidovanú účtovnú
závierku ústrednej správy za platobnú jednotku;
5.7. vyhotovovanie a predkladanie údajov finančných výkazov
podľa osobitných
predpisov za platobnú jednotku ;
5.8. uchovávanie všetkých podkladov vzťahujúcich sa na výdavky a overovanie pomoci
EÚ minimálne do 31. 08. 2020 resp. uvedená doba sa predlžuje v prípade,
ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 90 nariadenia Rady,
5.9. vypracováva odborné stanoviská v rámci zadaných požiadaviek,
5.10. poskytovanie súčinnosti oddeleniu právnych služieb pre regionálny rozvoj, najmä
podávaním úplných informácií a predkladaním úplných vecných podkladov
a akýchkoľvek listinných dôkazov.
6. Oddelenie platobnej jednotky vypracováva:
6.1. súhrnné žiadostí o platbu certifikačnému orgánu podľa stanovených termínov
osobitne za príslušný operačný program,
6.2. čiastkové výkazy výdavkov certifikačnému orgánu podľa stanovených termínov
osobitne za príslušný operačný program,
6.3. čiastkovú knihu dlžníkov, resp. čiastkový výkaz nezrovnalostí a vratiek,
6.4. zoznam vykonaných platieb certifikačnému orgánu za príslušný mesiac v členení
6.5. podľa zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie za príslušný mesiac
v písomnej aj elektronickej podobe,
6.6. prehľad realizovaných platieb platobnou jednotkou certifikačnému orgánu
za príslušný štvrťrok v písomnej aj elektronickej podobe,
6.7. správy o zistených nezrovnalostiach,
6.8. správy o výsledku vnútorného auditu platobnej jednotky a správ o výsledku externého
auditu platobnej jednotky, vrátane predkladania opatrení na nápravu nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku certifikačnému orgánu a orgánu auditu;
6.9. predkladá údaje finančných výkazov podľa osobitných predpisov za platobnú
jednotku.
7. Oddelenie platobnej jednotky zodpovedá za usmerňovanie prijímateľov v oblasti odvodu
výnosov z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnutých
systémom zálohovej platby/ predfinancovania tak, aby prijímateľ podľa § 7 ods. 1 písm.
m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy odviedol
k 31. januáru nasledujúceho roka do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos, ktorý
vznikol z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, t. j. po odpočítaní
alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtov, prípadne celý poplatok, ak ich vedie
na osobitnom účte.
8. Vedúci oddelenia platobnej jednotky zodpovedá najmä za:
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8.1. čerpanie rozpočtu platobnej jednotky v rámci programovej štruktúry operačných
programov implementovaných MPRV SR
8.2. zabezpečovanie dodržiavania usmernení certifikačného orgánu a centrálneho
koordinačného orgánu
8.3. schvaľovanie žiadosti o platbu prijímateľov ,súhrnných žiadostí o platbu a čiastkových
výkazov výdavkov za ROP a OPBK,
8.4. schvaľovanie žiadostí o realizáciu platby
8.5. poskytovanie konzultácií týkajúce sa platieb z fondu ERDF v rámci čerpania
prostriedkov EÚ príjemcom v rámci SR.
8.6. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru prierezových činností
a financovania projektov.
9. Oddelenie platobnej jednotky, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky, zodpovedá
za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie
ponúk.
Článok 76
Oddelenie prípravy programov regionálneho rozvoja
1. Oddelenie prípravy programov regionálneho rozvoja plní hlavne tieto úlohy:
1.1. zabezpečuje prípravu programov podpory regionálneho rozvoja spolufinancovaných
zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR v súlade s legislatívou EÚ a SR,
1.2. zabezpečuje uplatňovanie princípu partnerstva pri príprave programov podpory
regionálneho rozvoja,
1.3. zabezpečuje strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja na úrovni
ministerstva v súlade s koncepčnými a strategickými dokumentmi na úrovni EÚ a SR.
2. Oddelenie prípravy programov regionálneho rozvoja je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa
odboru prierezových činností a financovania projektov.
3. Oddelenie prípravy programov regionálneho rozvoja spolupracuje
3.1. pri ustanovení riadiacich/národných orgánov resp. sprostredkovateľských orgánov
pre programy podpory regionálneho rozvoja,
3.2. pri tvorbe oficiálnych stanovísk a pozícií SR k legislatívnym a ďalším návrhom
vo vzťahu k budúcemu programovému obdobiu, najmä účasťou na pracovných
skupinách a pripomienkovaním dokumentov,
3.3. s riadiacimi/národnými orgánmi súčasných programov podpory regionálneho rozvoja
s cieľom zohľadniť získané skúsenosti pri príprave budúcich programov.
4. Vedúci oddelenia prípravy programov regionálneho rozvoja a prierezových činností
zodpovedá najmä za
4.1. koordináciu prípravy programových dokumentov pre programy podpory regionálneho
rozvoja vrátane zabezpečenia potrebných štúdií a analýz,
4.2. spoluprácu a rokovanie s inštitúciami EÚ ohľadom prípravy programov podpory
regionálneho rozvoja,
4.3. spoluprácu pri rozpočtovaní a efektívnom využívaní prostriedkov štrukturálnych
fondov EÚ a zdrojov spolufinancovania,
4.4. plnenie ďalších úloh podľa pokynu riaditeľa odboru riaditeľa odboru prierezových
činností a financovania projektov.
5. Oddelenie prípravy programov regionálneho rozvoja, v ktorého pôsobnosti je predmet
zákazky, zodpovedá za definovanie predmetu zákazky.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠPECIALIZOVANÉ ORGANIZAČNÉ ÚTVARY V PÔSOBNOSTI
VEDÚCEHO SLUŽOBNÉHO ÚRADU
Článok 77
Kancelária vedúceho služobného úradu
1. Kancelária vedúceho služobného úradu plní a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré
pre vedúceho služobného úradu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
vnútorných riadiacich aktov ministerstva a úloh vyplývajúcich z pokynov vedúceho
služobného úradu.
2. Kancelária vedúceho služobného úradu je v riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného
úradu.
3. Kancelária vedúceho služobného úradu plní najmä tieto úlohy:
3.1. zabezpečuje denný a týždenný pracovný program vedúceho služobného úradu
v súlade s časovým harmonogramom, s koordináciou prípravy materiálov určených
na pracovné medzirezortné rokovania, vystúpenia na zahraničných konferenciách
a fórach na najvyššej úrovni,
3.2. koordinuje úlohy služobného úradu vo vzťahu k organizáciám v riadiacej pôsobnosti
ministerstva,
3.3. organizuje stretnutia vedúceho služobného úradu s predstaviteľmi orgánov štátnej
správy, štátnych orgánov a organizácií v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
3.4. pripravuje a organizuje prijímanie domácich hostí a delegácií vedúcim služobného
úradu,
3.5. komplexne zabezpečuje agendu majetkových priznaní služobného úradu
ministerstva a podriadených organizácií rezortu,
3.6. komplexne zabezpečuje agendu štátnych vyznamenaní a vedie ich evidenciu
za rezort,
3.7. koordinuje činnosť pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnych zmlúv
3.8. eviduje, distribuuje a archivuje korešpondenciu a iné materiály vedúceho
služobného úradu a riaditeľa kancelárie vedúceho služobného úradu podľa platného
registratúrneho poriadku ministerstva,
3.9. prideľuje spisy a iné materiály na ďalšie spracovanie príslušným organizačným
útvarom ministerstva,
3.10. kontroluje lehoty na vybavenie korešpondencie vedúceho služobného úradu
a vybavuje osobnú korešpondenciu vedúceho služobného úradu,
3.11. posudzuje obsahovú a formálnu správnosť podkladov predkladaných vedúcemu
služobného úradu na prerokovanie, rozhodnutie alebo podpis a zabezpečuje
ich úplnosť a predloženie v stanovených lehotách,
3.12. podieľa sa na koncepčnej a koordinačnej činnosti pri spracovaní zásadných
koncepčných a rozvojových materiálov ministerstva,
3.13. plní organizačné a operatívne úlohy podľa pokynov vedúceho služobného úradu,
3.14. vykonáva iné administratívne činnosti súvisiace s plnením úloh vedúceho
služobného úradu a činnosťou kancelárie vedúceho služobného úradu.
4.Riaditeľ kancelárie vedúceho služobného úradu
4.1. organizuje, riadi, kontroluje, hodnotí a zodpovedá za činnosť kancelárie vedúceho
služobného úradu po stránke odbornej, organizačnej a personálnej,
4.2. zastupuje služobný úrad v rozsahu činností vymedzených kancelárii vedúceho
služobného úradu podľa tohto organizačného poriadku a vo veciach v rozsahu
vymedzenom v poverení vedúceho služobného úradu,
4.3. má postavenie a kompetencie riaditeľa odboru,
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4.4. spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi služobného úradu, inými
ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy v rozsahu pôsobnosti
kancelárie vedúceho služobného úradu alebo v rozsahu poverenia vedúceho
služobného úradu,
4.5. koordinuje súčinnosť všetkých organizačných útvarov služobného úradu pri plnení
úloh ministerstva v rámci kompetencií služobného úradu,
4.6. plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho služobného úradu.
5. Riaditeľ kancelárie vedúceho služobného úradu zodpovedá najmä za
5.1. činnosti uvedené v príslušných ustanoveniach tohto organizačného poriadku,
5.2. koordinovanie podriadených útvarov pri plnení úloh kompetencií služobného úradu,
5.3. pravidelné informovanie vedúceho služobného úradu o činnosti a aktuálnych
problémoch podriadených útvarov,
5.4. zabezpečovanie plnenia zásadných koncepčných úloh v rozsahu pôsobnosti
kancelárie vedúceho služobného úradu,
5.5. koordináciu prípravy materiálov určených na rokovania vedúceho služobného úradu
a jeho poradných orgánov,
5.6. koordinovanie problematiky ochrany osobných údajov v rámci služobného úradu.
6. Riaditeľa kancelárie vedúceho služobného úradu zastupuje poverený zamestnanec
v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení riaditeľa kancelárie vedúceho služobného
úradu.
7. Kancelária vedúceho služobného úradu zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti
je predmet zákazky.
Článok 78
Osobný úrad
1. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu
zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov
upravujúcich služobný pomer.
2. Osobný úrad je v riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného úradu ministerstva.
3. Osobný úrad plní najmä tieto úlohy
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

vedie evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer kontroluje
ich plnenie a metodicky usmerňuje proces ich uzatvárania,
zabezpečuje súčinnosť pri uzatváraní kolektívnych zmlúv v súlade s kompetenciami
osobného úradu a realizuje čerpanie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu
podľa kolektívnej zmluvy,
koordinuje,
eviduje
a
pravidelne
aktualizuje
evidenčný
prehľad
štátnozamestnaneckých miest a miest vo výkone práce vo verejnom záujme
ministerstva,
zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov ministerstva v nadväznosti na plnenie
ich úloh v ministerstve,
vypracúva podklady pre vedúceho služobného úradu týkajúce sa uplatňovania
štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ministerstva,
vykonáva
výberové
konania
a
výber
na
obsadzovanie
voľných
štátnozamestnaneckých miest podľa zákona o štátnej službe a vedie agendu
spojenú
s vykonávaním
výberových
konaní
a
výberu
na
voľné
štátnozamestnanecké miesta v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnej službe,
ako aj na základe osobitných zákonov /štátni zamestnanci ministerstva, vedúci
zamestnanci (prednostovia a riaditelia) v špecializovanej štátnej správe, riaditelia
príspevkových a rozpočtových organizácií, riaditelia štátnych podnikov, predsedovia
a členovia dozorných rád štátnych podnikov/,
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3.7.

3.8.

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.

3.26.
3.27.

vedie osobné spisy zamestnancov ministerstva, menovacie a odvolacie dekréty
riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, riaditeľov štátnych
podnikov a likvidátorov štátnych podnikov v likvidácii v zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva,
vykonáva činnosti spojené s vymenovaním a odvolaním riaditeľov štátnych
podnikov, riaditeľov rozpočtových organizácií a riaditeľov príspevkových
organizácií, prednostov a riaditeľov špecializovanej štátnej správy, s vymenovaním
a odvolaním členov dozorných rád a likvidátorov štátnych podnikov,
vykonáva činnosti súvisiace s personálnymi zmenami v orgánoch SPF,
vykonáva zákonné povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, zdravotným
poisťovniam a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, okrem platieb a odvodov,
spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní dočasného
vyslania zamestnancov ministerstva a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva mimo sídla služobného úradu v cudzine,
poskytuje metodické poradenstvo pre zamestnancov ministerstva a zamestnancov
rozpočtových a príspevkových organizácií a špecializovanej štátnej správy v oblasti
uplatňovania štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov
vypracúva ročný plán vzdelávania zamestnancov ministerstva v štátnej službe
a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a vedie evidenciu
o absolvovaných vzdelávacích aktivitách,
vypracúva služobné predpisy pre oblasť štátnej služby a interné riadiace akty
upravujúce výkon prác vo verejnom záujme a vedie ich centrálnu evidenciu,
vypracúva strategické a koncepčné materiály pre oblasť štátnej služby a oblasť
výkonu prác vo verejnom záujme,
vypracúva štatistické údaje a hlásenia na základe vyžiadania Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), ŠÚ SR alebo iného oprávneného orgánu
štátnej správy,
vypracúva podklady pre spracovanie platových náležitostí,
vykonáva činnosti súvisiace s vysielaním národných expertov podľa nariadení EK,
koordinácia a evidencia návrhov na udeľovanie rezortných ocenení,
príprava a realizácia individuálnych projektov, ktorých cieľom je realizácia aktivít
súvisiacich s refundáciou mzdových výdavkov na oprávnených zamestnancov,
v súlade s príslušnými programovými dokumentmi, v úzkej spolupráci s príslušnými
útvarmi ministerstva a odbornými organizáciami,
vypracúva zásady odmeňovania riaditeľov organizácií v zakladateľskej
a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
pripravuje návrhy zmlúv o výkone funkcie a odmeňovaní riaditeľov štátnych
podnikov podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a pracovných zmlúv
riaditeľov príspevkových organizácií,
v spolupráci s príslušnými sekciami vypracúva návrh podmienok hmotnej stimulácie
riaditeľov štátnych podnikov a príspevkových organizácií na príslušný rok,
vyhodnocuje splnenie týchto podmienok a predkladá návrh na poskytnutie odmien,
pripravuje zmluvy o výkone funkcie a o odmeňovaní členov dozorných rád štátnych
podnikov vymenovaných do funkcie zakladateľom a členov dozorných rád
zvolených kolektívom zamestnancov podniku,
pripravuje oznámenia o výške a zložení funkčného platu riaditeľov rozpočtových
organizácií podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe vrátane organizácií
špecializovanej štátnej správy, ako aj oznámenia o výške a zložení funkčného platu
riaditeľov príspevkových organizácií podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
pripravuje návrh platového zaradenia generálneho riaditeľa a námestníka
generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu,
je gestorom tvorby katalógu pracovných činností pri výkone práce vo verejnom
záujme za rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, predkladá návrhy do komisie
MPSVR SR,
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3.28. spolupracuje s MPSVR SR pri tvorbe právnych predpisov v oblasti odmeňovania,
3.29. pripravuje stanoviská k materiálom v oblastiach svojej pôsobnosti,
3.30. spolupracuje so žiadateľmi o starobný dôchodok a s pobočkami Sociálnej poisťovne
pri vzniku nároku na zaradenie do pracovných kategórií na účely dôchodkového
zabezpečenia podľa skorších predpisov o sociálnom zabezpečení, poskytuje
informácie o zaradení príslušného zamestnania do rezortného zoznamu
zamestnaní v I. a II. pracovnej kategórii,
3.31. zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk, v ktorej pôsobnosti je predmet zákazky.
4. Riaditeľ osobného úradu
4.1. zodpovedá najmä za
4.1.1. koncepčné systémové zabezpečovanie podmienok na činnosť štátnej služby
a výkonu práce vo verejnom záujme a za návrhy legislatívnych riešení štátnej
služby a vo výkone práce vo verejnom záujme,
4.1.2. uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov o štátnej službe
a všeobecne záväzných právnych predpisov o výkone prác vo verejnom záujme
na ministerstve,
4.1.3. ochranu osobných údajov zamestnancov ministerstva vedených v osobných
spisoch zamestnancov a v informačnom systéme služobného úradu,
4.1.4. dodržanie limitu čerpania mzdových prostriedkov na príslušný kalendárny rok,
4.1.5. zabezpečovanie personálnych činností podľa zákona o štátnej službe a zákona
o výkone práce vo verejnom záujme na ministerstve,
4.1.6. zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov ministerstva zaradených v štátnej
službe v súlade so zákonom o štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme,
4.1.7. plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedúceho služobného úradu,
4.2. zastupuje ministerstvo
4.2.1. v styku s inými orgánmi štátnej správy a v rezortných i medzirezortných
odborných komisiách a pracovných komisiách zaoberajúcich sa problematikou
štátnej služby, výkonom práce vo verejnom záujme a rozvoja ľudských zdrojov,
4.2.2. v ďalších činnostiach v rozsahu pôsobnosti služobného úradu ministerstva,
na výkon ktorých ho splnomocní vedúci služobného úradu ministerstva.
Článok 79
Odbor informatiky
1. Odbor informatiky zabezpečuje uplatňovanie štátnej politiky informatizácie
na ministerstve, na obvodných lesných úradoch v sídle kraja, obvodných lesných
úradoch, obvodných pozemkových úradoch v sídle kraja, v obvodných pozemkových
úradoch (ďalej len „ŠŠS“), zabezpečuje prevádzku „Integrovaného ekonomického
systému rezortu pôdohospodárstva a rozvoj vidieka (IES RP)“ a Integrovanej
komunikačnej siete (IKS) MPRV SR a koordinuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním
povinností vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie (NIPI) a v súvislosti so smernicou 2007/2/ES (INSPIRE).
2. Odbor informatiky je v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného úradu.
3. Odbor informatiky sa člení na:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

oddelenie prevádzky informačných systémov,
oddelenie komunikačných systémov,
oddelenie užívateľskej podpory,
oddelenie informačných systémov SAP.

4. Odbor informatiky zabezpečuje:
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4.1. komplexnú starostlivosť o výpočtovú techniku a softvérové vybavenie
na ministerstve,
4.2. centralizovanú správu komunikačných sietí, dátovej komunikácie, pevnej a mobilnej
hlasovej služby vrátane stanovenia štandardného a doplnkového vybavenia, ktoré
je možné používať na ministerstve a na ŠŠS,
4.3. prevádzku technických a systémových prostriedkov IES RP, vrátane prevádzky
telefonickej podpory rezortných užívateľov - Help-desk,
4.4. prevádzku kľúčových informačných systémov (IS) ministerstva: IS pre správu
registratúry,
dochádzkový
IS,
personalisticko-administratívny
systém,
IS pre evidenciu vládnych úloh a úloh z PVM,
4.5. tvorbu a realizáciu smerníc a pokynov v oblasti využitia prostriedkov výpočtovej
techniky, dátovej komunikácie a hlasovej služby na ministerstve a na ŠŠS,
4.6. zverejňovanie informácií na interných a externých informačných serveroch
ministerstva a na ŠŠS, spracovávanie telefónnych zoznamov,
4.7. zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr ministerstva a špecifikovaných organizácií
v riadiacej pôsobnosti ministerstva vyplývajúce zo zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
4.8. prepojenie výpočtovej a telekomunikačnej techniky pri napojení na externé údajové
zdroje,
4.9. odbornú spoluprácu pri centrálnej evidencii výpočtovej techniky na ministerstve,
4.10. audit bezpečnosti informačných systémov na ministerstve, na ŠŠS
a v organizáciách v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
4.11. bezpečnosť informačných systémov používaných na ministerstve a na ŠŠS,
4.12. systémovú ochranu osobných údajov v informačných systémoch ministerstva,
4.13. koordináciu činností súvisiacich so zabezpečovaním povinností vyplývajúcich
zo zákona č. 3/2010 o NIPI a v súvislosti so Smernicou 2007/2/ES (INSPIRE),
správu a prevádzku informačných systémov priestorových informácii ministerstva,
4.14. potrebné licencie na programové vybavenie od spoločnosti Microsoft pre PC
(zmluva Microsoft Enterprise Agreement) na ministerstve,
na ŠŠS
a v organizáciách v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
4.15. koordináciu, získavanie a poskytovanie priestorových informácií vrátane údajov
diaľkového prieskumu a stanovovania ich parametrov,
4.16. overovanie prístupových oprávnení do systému ISAMM (Information System for
Agricultural Market Management and Monitoring - Informačný systém pre
Monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov),
4.17. vypracováva technické špecifikácie výpočtovej techniky, softvérového vybavenia,
komunikačných sietí a zariadení pre proces verejného obstarávania na ministerstve
a v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
4.18. úlohy vyplývajúce z Operačného programu informatizácia spoločnosti, z Koncepcie
informatizácie verejnej správy, úlohy v oblasti bezpečnosti informačných systémov
podľa zákona o ochrane osobných údajov a implementáciu projektov informatizácie
podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“),
4.19. prípravu projektu „Elektronické služby pre správu krajiny v pôsobnosti rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“ súvisiaceho s Programom revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí SR v rámci OPIS v spolupráci so sekciou
legislatívy, sekciou poľnohospodárstva a sekciou lesného hospodárstva
a spracovania dreva,
4.20. zodpovedá za definovanie predmetu zákazky verejného obstarávania a navrhuje
kritéria na vyhodnotenie ponúk v oblasti informačných systémov.
5. Riaditeľ odboru informatiky
5.1. zodpovedá najmä za:
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5.1.1. uplatňovanie zásad štátnej politiky v oblasti informatizácie na ministerstve,
na ŠŠS a v organizáciách v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
5.1.2. plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných a komunikačných
systémov na ministerstve a na ŠŠS,
5.1.3. rozvoj a prevádzku hlasovej a dátovej siete a hlasovej služby na ministerstve
a na ŠŠS,
5.1.4. koncepciu rozvoja informačných systémov na ministerstve,
5.1.5. zabezpečenie projektového riadenia, definovaným spôsobom v prípade
rozvoja informačných systémov,
5.1.6. metodické usmerňovanie realizácie informačných, dátových a hlasových
databáz a služieb v spolupráci s riešiteľskými organizáciami,
5.1.7. koordináciu politiky informatizácie ministerstva a rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka s Úradom vlády SR, MF SR a s ďalšími ústrednými
orgánmi štátnej správy,
5.1.8. prípravu projektu „Elektronické služby pre správu krajiny v pôsobnosti rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“ súvisiaceho s Programom revitalizácie
a integrovaného manažmentu povodí SR v rámci OPIS v spolupráci
so sekciou legislatívy, sekciou poľnohospodárstva a sekciou lesného
hospodárstva a spracovania dreva,
5.1.9. plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedúceho služobného úradu,
5.2. vydáva:
5.2.1. povolenia
pre
prístup
jednotlivých
zamestnancov
ministerstva
do informačného systému ministerstva, do siete GOVNET a rezortnej dátovej
siete WAN-LAN,
5.2.2. súhlasy pre rozširovanie a zmeny rezortnej dátovej siete WAN-LAN
a nasadenie informačných systémov,
5.3. riadi:
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

vedúceho oddelenia prevádzky informačných systémov,
vedúceho oddelenia komunikačných systémov,
vedúceho oddelenia užívateľskej podpory,
vedúceho oddelenia informačných systémov SAP,
zamestnancov v priamej pôsobnosti,

5.4. zastupuje ministerstvo v príslušných medzirezortných odborných pracovných
skupinách.
Článok 80
Oddelenie prevádzky informačných systémov
1. Oddelenie prevádzky informačných systémov zabezpečuje
1.1. IT služby:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

služba elektronickej pošty,
služba personálneho systému,
služba registratúrneho systému,
služba prístup do siete OECD – OLISnet,
služba prístup do monitorovacieho systému ESF – ITMS.

1.2. plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov ministerstva
s výnimkou IES RP.
2. Oddelenie prevádzky informačných systémov je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru
informatiky.
3. Oddelenie prevádzky informačných systémov zabezpečuje:
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3.1. prevádzku a správu informačných systémov s výnimkou IES RP, ktoré
sú implementované na ministerstve a na ŠŠS,
3.2. zavádzanie a rozvoj informačných technológii, inováciu technického a softvérového
vybavenia na ministerstve a na ŠŠS s výnimkou IES RP a úzko špecializovaného
softvérového vybavenia zakúpeného organizáciami v riadiacej pôsobnosti
ministerstva,
3.3. tvorbu strategických a koncepčných dokumentov v oblasti informatizácie rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
3.4. odbornú časť verejného obstarávania v oblasti informačných technológii s výnimkou
IES RP, zodpovedá za správny výber a kompatibilitu obstarávaných riešení
po technologickej aj procesnej stránke,
3.5. vzdelávanie zamestnancov ministerstva, zamestnancov na ŠŠS a zamestnancov
organizácií v riadiacej pôsobnosti ministerstva v oblasti využívania informačných
systémov ministerstva s výnimkou IES RP,
3.6. overovanie prístupových oprávnení do systému ISAMM (information Systém for
Agricultural Market Management and Monitoring – informačný systém
pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov),
3.7. systémovú ochranu osobných údajov v informačných systémoch ministerstva
a na ŠŠS,
3.8. správu, prevádzku a servis hardvérového vybavenia informačných systémov,
3.9. správu, rozvoj a nasadzovanie Microsoft system center configuration manager.
4. Oddelenie prevádzky informačných systémov spolupracuje:
4.1. s príslušnými inštitúciami aj na medzinárodnej úrovni pri poskytovaní technickej
a metodickej podpory pre zabezpečenie prístupu do siete OECD – OLISnet, pre
monitorovací systém ESF-ITMS a pri plnení úloh vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v EÚ a v medzinárodných organizáciách vo vecne
prislúchajúcej oblasti,
4.2. organizačnými útvarmi ministerstva, organizáciami v riadiacej pôsobnosti
ministerstva pri budovaní informačných systémov v rezorte pôdohospodárstva.
5. Vedúci oddelenia prevádzky informačných systémov
5.1. zodpovedá najmä za:
5.1.1 prevádzku informačných systémov ministerstva s výnimkou IES RP,
5.1.2 inováciu technického a softvérového vybavenia informačných technológií
používaných na ministerstve,
5.1.3 aktuálnosť technickej dokumentácie týkajúcej sa informačných systémov
ministerstva a ŠŠS, s výnimkou IES RP,
5.1.4 vypracovanie
a aktualizáciu
predpisov
a metodických
príručiek
pre užívateľov informačného systému ministerstva, ŠŠS a organizácií
v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
5.1.5 plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru informatiky,
5.2. zastupuje ministerstvo v príslušných medzirezortných odborných pracovných
skupinách.
Článok 81
Oddelenie komunikačných systémov
1. Oddelenie komunikačných systémov zabezpečuje
1.1. IT služby:
1.1.1.telekomunikačná služba,
1.1.2.služba pripojenia do GOVNET/TESTA,
1.1.3.služba pripojenia do INTERNETU.
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1.2. zabezpečuje plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku komunikačnej infraštruktúry
pre dátové a hlasové služby ministerstva a ŠŠS.
2. Oddelenie komunikačných systémov je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru informatiky.
3. Oddelenie komunikačných systémov zabezpečuje:
3.1. správu, rozvoj, nasadzovanie a rozširovanie integrovaného komunikačného systému
(ďalej len „IKS“) ministerstva, ŠŠS a organizácií v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
3.2. správu a aktualizáciu informačných zdrojov a databáz IKS rezortu
pôdohospodárstva v informačnom systéme NetViz,
3.3. správu dátovej siete WAN-LAN ministerstva a na ŠŠS,
3.4. pripojenie ministerstva, ŠŠS a organizácie v riadiacej pôsobnosti ministerstva
na externé WAN siete, do siete GOVNET a do INTERNETU,
3.5. odbornú časť verejného obstarávania v oblasti komunikačných technológii,
zodpovedá
za
správny
výber
a kompatibilitu
obstarávaných
riešení
po technologickej aj procesnej stránke,
3.6. vzdelávanie zamestnancov ministerstva, zamestnancov na ŠŠS a zamestnancov
organizácií v riadiacej pôsobnosti ministerstva v oblasti využívania komunikačných
systémov ministerstva,
3.7. správu informačných technológií a hlasových služieb na dislokovaných pracoviskách
ministerstva,
3.8. tvorbu a aktualizáciu databáz telefónnych zoznamov,
3.9. v oblasti pevnej hlasovej komunikácie správu pevnej hlasovej služby ministerstva
a na ŠŠS – správu virtuálnej privátnej siete VVN,
3.10. v oblasti mobilnej hlasovej a dátovej komunikácie správu mobilnej hlasovej služby
ministerstva a ŠŠS – správu mobilnej virtuálnej privátnej siete (ďalej len „VPS“),
3.11. administráciu komunikačných systémov a VPS prevádzkovaných v prostredí
ministerstva a na ŠŠS,
3.12. správu, prevádzku a servis hardvéru dátových sietí a firewallov implementovaných
na ministerstve a na ŠŠS,
3.13. vydávanie a aktualizáciu predpisov a metodických príručiek pre užívateľov
komunikačných systémov ministerstva, ŠŠS a organizácií v riadiacej pôsobnosti
ministerstva.
4. Oddelenie komunikačných systémov spolupracuje s organizačnými útvarmi ministerstva
a s organizáciami v riadiacej pôsobnosti ministerstva pri prekládke, budovaní, inovácií
a prevádzke informačných a komunikačných technológií.
5. Vedúci oddelenie komunikačných systémov
5.1. zodpovedá najmä za:
5.1.1. organizačné a administratívne zabezpečenie elektronických dátových
a hlasových komunikácií v rezorte pôdohospodárstva, zabezpečuje
konsolidáciu
komunikačnej
infraštruktúry
a
služieb
v
rezorte
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
5.1.2. prevádzku hlasovej a dátovej služby v prostredí IKS ministerstva a ŠŠS
v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách,
5.1.3. aktuálnosť technickej dokumentácie týkajúcej sa dátových sietí ministerstva
a ŠŠS,
5.1.4. zabezpečovanie a prideľovanie IP telefónov, mobilných komunikačných
prostriedkov, SIM kariet mobilných komunikačných prostriedkov
pre zamestnancov ministerstva a ŠŠS a dátových koncových zariadení
pre zamestnancov ministerstva,
5.1.5. zabezpečovanie a prideľovanie mobilných dátových komunikačných
prostriedkov,
5.1.6. vypracovanie a aktualizáciu predpisov a metodických príručiek
pre užívateľov integrovaného komunikačného systému ministerstva,
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5.1.7. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru informatiky,
5.2. zastupuje ministerstvo v príslušných medzirezortných odborných pracovných
skupinách,
5.3. zabezpečuje prístup jednotlivých zamestnancov ministerstva a zamestnancov ŠŠS
v pôsobnosti ministerstva do rezortnej dátovej siete WAN-LAN.
Článok 82
Oddelenie užívateľskej podpory
1. Oddelenie užívateľskej podpory zabezpečuje
1.1. služby:
1.1.1.služba hardvérovej užívateľskej podpory,
1.1.2.služba hardvérovej užívateľskej podpory tlačiarní a kopírovacích zariadení,
1.1.3.služba softvérovej užívateľskej podpory,
1.1.4.služba získavania a poskytovania priestorových informácii vrátane údajov
diaľkového prieskumu,
1.1.5.služba udeľovania prístupových práv k systému Extranet Rady EÚ,
1.1.6.služba udeľovania prístupových práv k systému Centrálny register zmlúv
(ďalej len CRZ).
1.2. výpočtovú techniku pre zamestnancov ministerstva, servisnú podporu užívateľom
všetkých informačných systémov s výnimkou IES RP.
2. Oddelenie užívateľskej podpory je v riadiacom pôsobení riaditeľa odboru informatiky.
3. Oddelenie užívateľskej podpory zabezpečuje:
3.1. inštaláciu a správu a údržbu výpočtovej techniky zamestnancov ministerstva,
3.2. opravy, vydávanie a operatívnu evidenciu pridelenej výpočtovej techniky
zamestnancom,
3.3. vyhodnocovanie funkčnosti a využiteľnosti fyzicky a morálne opotrebovanej
výpočtovej techniky používanej na ministerstve, rozhoduje o jej vyradení,
3.4. aktuálnosť opravných softvérových balíkov (patchov) vydávaných výrobcami, na
výpočtovej technike zamestnancov,
3.5. hardvérovú užívateľskú podporu tlačiarní a kopírovacích zariadení a ich audit,
3.6. opravy kopírovacích zariadení a tlačiarní,
3.7. riešenie užívateľských požiadaviek zamestnancov ministerstva, ktoré boli nahlásené
telefonicky alebo prostredníctvom informačného systému,
3.8. audit SW, ktorý je využívaný na zariadeniach ministerstva,
3.9. definuje štandardy pre výpočtovú techniku na ministerstve a ŠŠS,
3.10. odbornú časť verejného obstarávania v oblasti výpočtovej techniky, zodpovedá za
správny výber a kompatibilitu obstarávaných riešení po technologickej aj procesnej
stránke,
3.11. vzdelávanie zamestnancov ministerstva, zamestnancov na ŠŠS a zamestnancov
organizácií v riadiacej pôsobnosti ministerstva v oblasti využívania softvérového
vybavenia osobných počítačov, notebookov, tabletov a iPadov ministerstva,
3.12. koordináciu, rozvoj a metodické riadenie v oblasti geografických informačných
systémov rezortu,
3.13. koordináciu a metodické riadenie činností súvisiacich so zabezpečovaním
povinností vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie (NIPI) a v súvislosti so Smernicou 2007/2/ES (INSPIRE),
3.14. koordináciu činností súvisiacich so zabezpečovaním povinností vyplývajúcich
z uznesenia Vlády SR č. 50 z 22. februára 2012 ohľadom portálu otvorených dát.
4. Oddelenie užívateľskej podpory spolupracuje:
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4.1. s organizačnými útvarmi ministerstva a s organizáciami v riadiacej pôsobnosti
ministerstva pri hardvérových a softvérových auditoch, v prípade zmeny rezortných
štandardov alebo v prípade zmien vnútorných procesov na odbore informatiky,
4.2. s príslušnými inštitúciami aj na medzinárodnej úrovni pri poskytovaní technickej
a metodickej podpory pre zabezpečenie prístupu na portál Rady EÚ – Extranet
a CRZ,
4.3. s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri plnení úloh vyplývajúcich
z Operačného programu informatizácia spoločnosti, z Koncepcie informatizácie
verejnej správy, pri plnení úloh v oblasti bezpečnosti informačných systémov podľa
zákona o ochrane osobných údajov a pri implementácii projektov informatizácie
podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“).
5. Vedúci oddelenia užívateľskej podpory
5.1. zodpovedá najmä za:
5.1.1. organizačné a technické zabezpečenie IT služieb poskytovaných oddelením
užívateľskej podpory,
5.1.2. realizáciu požiadaviek užívateľov na obstaranie a inštaláciu softvéru
v zmysle autorského zákona,
5.1.3. dodržiavanie výnosu ministerstva financií o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy,
5.1.4. zabezpečovanie a prideľovanie výpočtovej techniky zamestnancom
ministerstva a ŠŠS,
5.1.5. zabezpečenie vypracovávania a aktualizáciu predpisov a metodických
užívateľských príručiek pre užívateľov v oblasti informačných systémov,
5.1.6. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru informatiky,
5.2. zastupuje ministerstvo v príslušných medzirezortných odborných pracovných
skupinách.
Článok 83
Oddelenie informačných systémov SAP
1. Oddelenie informačných systémov SAP zabezpečuje
1.1. IT služby:
1.1.1. služba integrovaného ekonomického systému,
1.1.2. služba ekonomického výkazníctva,
1.2. plynulú a spoľahlivú prevádzku IES RP a zabezpečuje bezpečnosť informačných
systémov používaných na ministerstve a na ŠŠS.
2. Oddelenie informačných systémov SAP je v riadiacom pôsobení riaditeľa odboru
informatiky.
3. Oddelenie informačných systémov SAP zabezpečuje:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

správu, rozvoj a rozširovanie informačného systému SAP,
správu modulu BC (Báza systému),
správu modulu MM (Materiálové hospodárstvo),
správu modulu SD (Odbyt),
správu modulu FI AA (Účtovníctvo investičného majetku),
správu modulu FI (Finančné účtovníctvo),
správu modulu CO (Controlling),
správa modulu PSM (Rozpočet),
správa modulu HR (Personalistika),
správa Solution Manager,
1. úroveň užívateľskej podpory koncovým užívateľom IES RP,
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3.12. odbornú časť verejného obstarávania v oblasti IES RP, zodpovedá za správny výber
a kompatibilitu obstarávaných riešení po technologickej aj procesnej stránke,
3.13. vzdelávanie zamestnancov ministerstva, zamestnancov na ŠŠS a zamestnancov
organizácií v riadiacej pôsobnosti ministerstva v oblasti využívania IES RP,
3.14. správa informačného systému Odboru krízového riadenia,
3.15. vypracovanie a kontrola zásad informačnej bezpečnosti.
4. Oddelenie informačných systémov SAP spolupracuje s organizačnými útvarmi
ministerstva a s organizáciami v riadiacej pôsobnosti ministerstva pri požiadavkách
na zmenu nastavení v informačnom systéme SAP a pri požiadavkách na zmenu týkajúcej
sa novej funkcionality informačného systému.
5. Vedúci oddelenia informačných systémov SAP
5.1. Zodpovedá najmä za:
5.1.1. organizačné a technické zabezpečenie IT služieb poskytovaných oddelením
užívateľskej podpory,
5.1.2. aktuálnosť existujúcej technickej dokumentácie IES RP,
5.1.3. dodržiavanie autorského zákona v oblasti IES RP,
5.1.4. dodržiavanie výnosu ministerstva financií č. 312/2010 o štandardoch pre
ISVS v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti,
5.1.5. zabezpečenie vypracovávania a aktualizáciu predpisov a metodických
užívateľských príručiek pre užívateľov v oblasti informačných systémov,
5.1.6. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru informatiky,
5.2. zastupuje ministerstvo v príslušných medzirezortných odborných pracovných
skupinách.
Článok 84
Odbor hospodárskej správy a služieb
1. Odbor hospodárskej správy a služieb spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok štátu
v správe ministerstva podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov okrem pohľadávok, zabezpečuje činnosti spojené s prevádzkou
ministerstva, ochranou majetku štátu v správe ministerstva, bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci, požiarnou ochranu a prevenciou a s výkonom správy registratúry,
za služobný úrad ministerstva plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (v súvislosti s účtovaním a odpisovaním
majetku), zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, zo zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a z poistenia
majetku štátu.
2. Odbor hospodárskej správy a služieb je v riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného
úradu.
3. Odbor hospodárskej správy a služieb sa vnútorne člení na:
3.1. Oddelenie prevádzky a registratúry,
3.2. Oddelenie majetku štátu a investícií.
4. Riaditeľ odboru hospodárskej správy a služieb riadi:
4.1. vedúceho oddelenia prevádzky a registratúry,
4.2. vedúceho oddelenia majetku štátu a investícií,
5. Odbor hospodárskej správy a služieb zodpovedá za definovanie predmetu zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorej pôsobnosti
je predmet zákazky.
6. Riaditeľ odboru hospodárskej správy a služieb zodpovedá najmä za
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6.1. správu hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu v správe ministerstva okrem
pohľadávok a jeho operatívno-technickú evidenciu,
6.2. vytváranie pracovných podmienok pre zamestnancov ministerstva,
6.3. zabezpečenie dislokácie a redislokácie zamestnancov ministerstva podľa pokynu
vedúceho služobného úradu,
6.4. koordinovanie a zabezpečovanie v rámci organizačných zmien racionálneho
umiestnenia organizácií štátnej správy a špecializovanej štátnej správy
v administratívnych budovách v správe ministerstva a tiež na základe rozhodnutí
dislokačnej komisie pri Ministerstve vnútra SR,
6.5. efektívnu prevádzku motorových vozidiel ministerstva,
6.6. realizáciu vybraných úloh bezpečnostného projektu ministerstva,
6.7. centrálnu elektronickú evidenciu objednávok ministerstva v prostredí SAP,
6.8. výkon správy registratúry,
6.9. spoluprácu so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a sekciou, ktorá
metodicky riadi príslušnú rozpočtovú, resp. príspevkovú organizáciu pri posudzovaní
oprávnenosti, efektívnosti a hospodárnosti požiadaviek tejto organizácie na
realizáciu obstarávania a financovania kapitálových výdavkov z kapitoly rozpočtu
ministerstva,
6.10. vykonávanie prác za oblasť rozpočtovania bežných a kapitálových výdavkov
služobného úradu ministerstva za odbor hospodárskej správy a služieb, vrátane
navrhovania rozpočtových opatrení,
6.11. zostavovanie ročných návrhov rozpočtu kapitálových a bežných výdavkov
služobného úradu za odbor hospodárskej správy a služieb,
6.12. analýzy, sledovanie a spracovávanie plnenia schváleného a upraveného rozpočtu
služobného úradu za odbor hospodárskej správy a služieb,
6.13. údržbu databáz odberateľov a dodávateľov a navrhovanie číselníkov v IS SAP,
6.14. vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
6.15. plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedúceho služobného úradu.
Článok 85
Oddelenie prevádzky a registratúry
1. Oddelenie prevádzky a registratúry zabezpečuje činnosti spojené s prevádzkou
ministerstva, ochranou majetku štátu v správe ministerstva, bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci, požiarnou ochranu a prevenciou a s výkonom správy registratúry.
2. Oddelenie prevádzky a registratúry je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru
hospodárskej správy a služieb.
3. Oddelenie prevádzky a registratúry
3.1. vykonáva nákup neinvestičného majetku, zabezpečuje skladovanie, rozdeľovanie
a výdaj materiálu,
3.2. zabezpečuje vytváranie pracovných a ďalších podmienok pre
3.2.1. zvyšovanie kultúry práce a pracovného prostredia na ministerstve,
3.2.2. stravovanie zamestnancov ministerstva a PPA,
3.3. zabezpečuje oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnu ochranu
ministerstva a zabezpečuje metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
3.4. agendu preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby
na ministerstve,
3.5. dodávateľsky zabezpečuje upratovanie vnútorných a externých priestorov
v objektoch ministerstva, bezpečnostné služby, stravovanie zamestnancov
ministerstva a iné služby pre ministerstvo,
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3.6. zabezpečuje prevádzku, údržbu, opravy a zhodnocovanie budov v správe
ministerstva, parkovaciu službu, prevádzku tepelného hospodárstva, trafostanice,
prevádzku výťahov a vzduchotechniky, údržbu a opravy slaboprúdových rozvodov,
ústredného kúrenia a vody a uzatvára s tým súvisiace zmluvy, likviduje faktúry a iné
doklady s tým súvisiace, zodpovedá za plochy priľahlé k budovám ministerstva
a parkovisko,
3.7. zabezpečuje vecnú náplň riadiacich aktov a noriem, ktorými v rozsahu svojej
pôsobnosti upravuje výkon prevádzky ministerstva,
3.8. vykonáva práce za oblasť rozpočtovania bežných a kapitálových výdavkov
služobného úradu ministerstva za odbor hospodárskej správy a služieb,
3.9. zodpovedá za fyzickú ochranu majetku ministerstva v súlade s úlohami
bezpečnostného projektu,
3.10. zabezpečuje dislokáciu a redislokáciu organizačných útvarov ministerstva podľa
pokynu vedúceho služobného úradu,
3.11. koordinuje a zabezpečuje v rámci organizačných zmien racionálne umiestnenie
organizácií štátnej správy a špecializovanej štátnej správy v administratívnych
budovách v správe ministerstva a tiež na základe rozhodnutí dislokačnej komisie pri
Ministerstve vnútra SR,
3.12. zabezpečuje centrálnu elektronickú evidenciu objednávok ministerstva v prostredí
SAP,
3.13. zabezpečuje a riadi prevádzku motorových vozidiel ministerstva v jeho sídle a na
vysunutých pracoviskách pre odbor krízového riadenia a pre sekciu kontroly
a vládneho auditu, stará sa o ich obnovu, údržbu a opravy, vyhodnocuje náklady na
auto prevádzku, vykonáva nákup a zúčtovanie pohonných látok a mazadiel,
3.14. vedie ústredný protokol na ministerstve, zabezpečuje činnosť podateľne
aj elektronickej ministerstva, pre ktorú spracováva podklady a vykonáva fakturáciu
aj na vysunutých pracoviskách pre odbor krízového riadenia a pre sekciu kontroly
a vládneho auditu, vykonáva donášku, expedíciu a rozdeľovanie listových zásielok
a balíkov a rozmnožovanie písomností,
3.15. zabezpečuje efektívnu a komplexnú ochranu manipulácie s registratúrnymi
záznamami v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach,
3.16. vypracúva registratúrny poriadok ministerstva, metodicky usmerňuje a organizuje
výkon správy registratúry v organizačných útvaroch ministerstva a v organizáciách
v riadiacej pôsobnosti ministerstva, vrátane úpravy tejto problematiky príslušnými
predpismi a vykonáva inštruktáže a previerky,
3.17. zabezpečuje úlohy energetika za ministerstvo podľa platných predpisov, zodpovedá
za hospodárne využívanie všetkých druhov energie pri prevádzke budov,
3.18. zabezpečuje oblasť hygieny za ministerstvo,
3.19. zabezpečuje riešenie odškodnenia zamestnancov za pracovný úraz alebo chorobu
z povolania,
3.20. vedie agendu žiadostí o ubytovanie,
3.21. vykonáva na svojom úseku predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu podľa zákona
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
3.22. zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá
na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
4. Vedúci oddelenia prevádzky a registratúry riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia.
5. Vedúci oddelenia prevádzky a registratúry zodpovedá riaditeľovi odboru hospodárskej
správy a služieb.
6. Vedúci oddelenia prevádzky a registratúry plní najmä tieto úlohy
6.1. koordinuje činnosti oddelenia prevádzky a registratúry s činnosťami ostatných
organizačných útvarov ministerstva,
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6.2. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v rámci pôsobnosti oddelenia alebo
v rozsahu a oblastiach vymedzených poverením vedúceho služobného úradu alebo
riaditeľa odboru hospodárskej správy a služieb,
6.3. koordinuje a podieľa sa na príprave materiálov v pôsobnosti oddelenia prevádzky
a registratúry,
6.4. kontroluje činnosť zamestnancov oddelenia prevádzky a registratúry,
6.5. podieľa sa na plnení úloh a podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov
spolupracuje v oblasti pripomienkového konania, plnení úloh v oblasti obrany,
bezpečnosti a ochrany, ochrany osobných údajov,
6.6. plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa odboru hospodárskej správy a služieb,
a vedúceho služobného úradu.
Článok 86
Oddelenie majetku štátu a investícií
1. Oddelenie majetku štátu a investícií spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok štátu
v správe ministerstva okrem pohľadávok podľa zákona o správe majetku štátu, uzatvára
nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke na dočasne prebytočný majetok a tiež zmluvy
o prevode vlastníctva, prípadne správy a zámenné zmluvy na prebytočný majetok,
zabezpečuje prípravu a čerpanie rozpočtu služobného úradu v častiach bežných
a kapitálových výdavkov,
2. Oddelenie majetku štátu a investícií je v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru
hospodárskej správy a služieb.
3. Oddelenie majetku štátu a investícií
3.1. zodpovedá v plnom rozsahu za správu, evidenciu a inventarizáciu nehnuteľného
a hnuteľného majetku v správe ministerstva, vedie operatívno-technickú evidenciu
majetku a zabezpečuje jeho efektívne využívanie, vykonáva odpisy majetku
a zabezpečuje ich mesačné zaúčtovanie,
3.2. spolupracuje na podkladoch pre rozpočet investičných a neinvestičných výdavkov
služobného úradu ministerstva a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva,
3.3. spolupracuje so sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a sekciou, ktorá
metodicky riadi príslušnú rozpočtovú, resp. príspevkovú organizáciu pri
posudzovaní oprávnenosti, efektívnosti a hospodárnosti požiadaviek tejto
organizácie na realizáciu obstarávania a financovania kapitálových výdavkov
z kapitoly rozpočtu ministerstva,
3.4. vykonáva práce za oblasť rozpočtovania bežných a kapitálových výdavkov
služobného úradu ministerstva za odbor hospodárskej správy a služieb, vrátane
navrhovania rozpočtových opatrení a vykonávanie rozpočtových opatrení v rámci
rozpočtu služobného úradu,
3.5. zostavuje ročné návrhy rozpočtu kapitálových a bežných výdavkov služobného
úradu za odbor hospodárskej správy a služieb,
3.6. vykonáva nákup investičného majetku,
3.7. uzatvára so zamestnancami dohodu o hmotnej zodpovednosti a metodicky riadi
správu a evidenciu hmotného majetku ministerstva,
3.8. zabezpečuje výkon práv správcov budov a koordinuje prevádzku, údržbu, opravy,
prevádzkové náklady a uzatvára s tým súvisiace zmluvy v budovách v správe
ministerstva, likviduje faktúry a iné doklady s tým súvisiace, vrátane tvorby
legislatívy v oblasti dispozičných oprávnení o nakladaní s majetkom štátu,
3.9. vykonáva na svojom úseku predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu podľa zákona
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
3.10. zabezpečuje po právnej aj organizačnej stránke podklady týkajúce sa nakladania
s prebytočným a dočasne prebytočným majetkom štátu, v správe ministerstva
podľa zákona o správe majetku štátu na odsúhlasenie na MF SR, ktoré sa
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predkladajú do rezortnej majetkovej komisie ministerstva podľa smernice
ministerstva,
3.11. zabezpečuje realizáciu verejného obstarávania na vybrané tovary a služby,
3.12. zabezpečuje podklady k nahrávaniu rozpočtu do Modulu úprav rozpočtu účtovného
systému za služobný úrad ministerstva,
3.13. plní úlohy ministerstva vyplývajúce z poistenia majetku štátu.
4. Vedúci oddelenia majetku štátu a investícií riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia.
5. Vedúci oddelenia majetku štátu a investícií zodpovedá riaditeľovi odboru hospodárskej
správy a služieb.
6. Vedúci oddelenia majetku štátu a investícií plní najmä tieto úlohy
6.1. koordinuje činnosti oddelenia majetku štátu a investícií s činnosťami ostatných
organizačných útvarov ministerstva,
6.2. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v rámci pôsobnosti oddelenia alebo
v rozsahu a oblastiach vymedzených poverením vedúceho služobného úradu alebo
riaditeľa odboru hospodárskej správy a služieb,
6.3. koordinuje a podieľa sa na príprave materiálov v pôsobnosti oddelenia majetku
štátu a investícií,
6.4. kontroluje činnosť zamestnancov oddelenia majetku štátu a investícií,
6.5. podieľa sa na plnení úloh a podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov
spolupracuje v oblasti pripomienkového konania, plnení úloh v oblasti obrany,
bezpečnosti a ochrany, ochrany osobných údajov,
6.6. koordinuje a podieľa sa na zostavovaní ročných návrhov rozpočtu kapitálových
a bežných výdavkov služobného úradu za odbor hospodárskej správy a služieb,
6.7. plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa odboru hospodárskej správy a služieb,
a vedúceho služobného úradu.
Článok 87
Odbor organizačný
1. Odbor organizačný zabezpečuje racionalizáciu činnosti ministerstva vrátane úpravy
organizačných vzťahov na ministerstve v spolupráci s osobným úradom, plnenie úloh
týkajúcich sa nakladania s majetkom štátu v správe organizácií ministerstva,
zakladateľských funkcií a zriaďovateľských funkcií ministerstva.
2. Odbor organizačný je v riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného úradu ministerstva.
3. Odbor organizačný zabezpečuje po právnej aj organizačnej stránke podklady
3.1.

k žiadostiam týkajúcich sa nakladania s prebytočným a dočasne prebytočným
majetkom štátu, v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva podľa zákona o správe majetku štátu na
odsúhlasenie na MF SR,

3.2.

k prevodom majetku štátu v správe štátnych podnikov a štátnych podnikov
v likvidácii v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a v správe SPF, ktoré
sa predkladajú do rezortnej majetkovej komisie ministerstva podľa smernice
ministerstva.

4. Odbor organizačný v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva
vypracúva návrhy týchto materiálov
4.1. interné riadiace akty na ministerstve, najmä štatút ministerstva, organizačnú
schému ministerstva, organizačný poriadok ministerstva, podpisový poriadok,
služobný poriadok a pracovný poriadok ministerstva, rozhodnutia ministra o zmene
vnútornej organizácie ministerstva, rozhodnutia ministerstva o zásadných
organizačných zmenách v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
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4.2. materiály v súvislosti s nakladaním s majetkom štátu v správe organizácií
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva,
4.3. zriaďovacie listiny novozriadených organizácií ministerstva a aktualizované
zriaďovacie listiny rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
ministerstva podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vedie o tom
príslušnú evidenciu,
4.4. rozhodnutí a iných dokumentov týkajúcich sa zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva podľa zákona o štátnom podniku (zakladateľské listiny
novovzniknutých štátnych podnikov, výška kmeňového imania, rozhodnutia
o vzniku, rozdelení, zlúčení alebo splynutí štátneho podniku, zaradenie štátnych
podnikov do likvidácie, zápisy do Obchodného registra SR),
4.5. žiadosti týkajúce sa prevodu vlastníctva prebytočného majetku štátu
v správe štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a v správe
SPF podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
predkladané prostredníctvom MH SR na udelenie súhlasu vláde.
5. Odbor organizačný
5.1. vypracúva
5.1.1. súhlas k zmluvám pri nakladaní s majetkom štátu podľa platného opatrenia
ministerstva o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorý vydáva minister,
5.1.2. súhlas na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva prebytočného majetku
štátu v správe štátneho podniku, štátneho podniku v likvidácii
v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a v správe SPF, ktorý vydáva
minister,
5.1.3. súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, po odsúhlasení sekciou
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu a sekciou, ktorá metodicky riadi
príslušnú organizáciu, ktorý vydáva minister,
5.2. vedie centrálnu evidenciu interných riadiacich aktov na ministerstve, organizačných
predpisov, metodických usmernení, poriadkov, pravidiel súvisiacich s celkovou
organizáciou ministerstva a jeho optimálnou činnosťou,
5.3. vedie centrálnu evidenciu prierezových pracovných zoskupení ministerstva
v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva,
5.4. vedie centrálnu evidenciu poverení ministra na podpisovanie jednotlivých právnych
úkonov (napr. zmlúv, podaní, návrhov na vklad a pod.),
5.5. vedie centrálnu evidenciu členstva zamestnancov ministerstva v medzirezortných
prierezových pracovných zoskupeniach a v poradných orgánoch vlády SR
v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva,
5.6. vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť vo veciach zriaďovania, zrušovania
a zlučovania organizácií v pôsobnosti ministerstva podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákona o štátnom podniku, zákona o podmienkach
premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
5.7. vykonáva odborné práce pri nakladaní s majetkom štátu v správe rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií ministerstva okrem pohľadávok a v správe
štátnych podnikov a štátnych podnikov v likvidácii v zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva a v správe SPF,
6. Riaditeľ odboru organizačného
6.1. zodpovedá za vydávanie a aktualizáciu návrhov interných riadiacich aktov na úseku
svojej vecnej pôsobnosti, ako je štatút ministerstva, organizačná schéma
ministerstva, organizačný poriadok ministerstva a podpisový poriadok ministerstva,
vypracovanie návrhov rozhodnutí ministra o zmene vnútornej organizácie
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ministerstva v spolupráci s osobným úradom ,vypracovanie návrhu organizačnej
schémy ministerstva, vypracovanie návrhov rozhodnutí ministerstva o organizačnej
zmene v štruktúre rezortných rozpočtových a príspevkových organizácií,
vypracovanie a zmeny zriaďovacích a zakladacích listín organizácií
v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, za schvaľovací proces
nakladania s majetkom a za ďalšie činnosti odboru organizačného,
6.2. zabezpečuje
6.2.1. prípravu rozhodnutí týkajúcich sa zriaďovacích listín, zakladateľských listín
organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
prípravu rozhodnutí týkajúcich sa kmeňového imania podnikov, prípravu
rozhodnutí na zápis údajov v prípade vzniku, rozdelenia, zlúčenia a splynutia
podniku ako aj zániku podniku do Obchodného registra podľa zákona
o Obchodnom registri, prípravu rozhodnutí týkajúcich sa zlučovania viacerých
podnikov v likvidácii podľa zákona o štátnom podniku, prípravu rozhodnutí
vo veci odvolania likvidátora štátneho podniku, prípravu listín potrebných na
zápis zmeny údajov a výmazu štátnych podnikov v likvidácii
z Obchodného registra, prípravu rozhodnutí vo veci vymenovania do funkcie
likvidátora štátneho podniku, dozor nad podnikmi v zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva pri dodržiavaní platných všeobecne záväzných právnych
predpisov,
6.2.2. koordináciu a usmerňovanie procesov zmien právnych foriem rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva,
6.2.3. vypracovanie interných riadiacich aktov ministerstva, pokynov, usmernení,
poriadkov a pod. v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie odboru,
6.2.4. prípravu súhlasov v oblasti správy a nakladania s majetkom štátu v správe
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ministerstva okrem
pohľadávok a v oblasti nakladania s majetkom štátu v správe štátnych
podnikov a ku ktorému majú právo hospodárenia štátne podniky v likvidácii
alebo je v správe SPF,
6.2.5. činnosť poradného orgánu ministerstva posudzujúceho nakladanie
s majetkom štátu podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby, podľa zákona o štátnom podniku, podľa zákona o správe majetku
štátu, podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
6.2.6. evidenciu a archiváciu základných privatizačných projektov a informácie
o nástupníckych organizáciách a evidenciu a archiváciu spisovej agendy
zrušených štátnych podnikov v likvidácii,
6.2.7. plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho služobného úradu.
Článok 88
Odbor verejného obstarávania
1. Odbor verejného obstarávania zabezpečuje a realizuje verejné obstarávanie ako verejný
obstarávateľ a vykonáva činnosť centrálnej obstarávateľskej organizácie podľa zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Vykonáva verejné obstarávanie ako verejný obstarávateľ
v súvislosti s predkladaním projektov financovaných z EÚ a to Program rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013, Operačný program rybné hospodárstvo 2007 – 2013 a ostatných
fondov EÚ. Predkladá všetky nadlimitné verejné obstarávania služobného úradu
ministerstva do európskeho vestníka pre verejné obstarávanie.
2. Odbor verejného obstarávania je v riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného úradu.
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3. Odbor verejného obstarávania plní najmä tieto úlohy
3.1.

realizuje a koordinuje postup verejných obstarávateľov tak, aby boli dosiahnuté
základné princípy verejného obstarávania, t. j. hospodárnosť, efektívnosť,
nediskriminácia, transparentnosť, zodpovednosť a jednotnosť, s cieľom uzavrieť
verejnú zmluvu na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb alebo zhotovenie prác,
3.2. spolupracuje na podkladoch pre rozpočet investičných a neinvestičných výdavkov
služobného úradu ministerstva a vypracováva príslušnú štatistickú a ekonomickú
evidenciu,
3.3. spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie,
3.4. spolupracuje pri zabezpečovaní procesu verejného obstarávania v úzkej súčinnosti
s organizačnými útvarmi ministerstva,
3.5. vykonáva v procese verejného obstarávania všetky činnosti obstarávateľa
súvisiace s realizáciou procesu verejného obstarávania,
3.6. metodicky usmerňuje
ostatné organizačné útvary ministerstva a organizácie
v riadiacej
pôsobnosti
ministerstva
v súvislosti
s procesom
verejného
obstarávania,
3.7. zabezpečuje evidenciu, ukladanie a ochranu registratúrnych záznamov o verejnom
obstarávaní v súlade s registratúrnym poriadkom ministerstva s výnimkou
záznamov o podprahových metódach verejného obstarávania s nižšou cenou,
3.8. spracúva plán obstarávania na príslušný rok,
3.9. vykonáva na svojom úseku predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu podľa zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
3.10. v súčinnosti s odborom komunikácie s verejnosťou poskytuje informácie v súlade
so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
4. Riaditeľ odboru verejného obstarávania
4.1.

koordinuje činnosti odboru verejného obstarávania s činnosťami ostatných
organizačných útvarov ministerstva,
4.2. zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v rámci pôsobnosti odboru alebo v rozsahu
a oblastiach vymedzených poverením vedúceho služobného úradu,
4.3. koordinuje a podieľa sa na príprave materiálov v pôsobnosti odboru verejného
obstarávania,
4.4. spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie,
4.5. spolupracuje pri zabezpečovaní procesu verejného obstarávania v úzkej súčinnosti
s organizačnými útvarmi ministerstva,
4.6. sústreďuje a koordinuje požiadavky jednotlivých organizačných útvarov
ministerstva v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania, posudzuje
a zodpovedá za podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk navrhovaných
jednotlivými organizačnými útvarmi ministerstva,
4.7. vykonáva v procese verejného obstarávania všetky činnosti obstarávateľa
súvisiace s realizáciou procesu verejného obstarávania,
4.8. metodicky usmerňuje ostatné organizačné útvary ministerstva a organizácie
v riadiacej pôsobnosti ministerstva v súvislosti s procesom verejného
obstarávania,
4.9. realizuje proces verejného obstarávania na ministerstve v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní a v súlade s osobitným interným riadiacim aktom
ministerstva o verejnom obstarávaní (smernica),
4.10. zabezpečuje úplnosť, pravdivosť a zhodnosť podkladov pre zverejňovanie
informácií o verejnom obstarávaní,
4.11. v súčinnosti s odborom komunikácie poskytuje informácie v súlade so zákonom
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov,
4.12. kontroluje činnosť zamestnancov odboru verejného obstarávania,
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4.13. podieľa sa na plnení úloh a podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov
spolupracuje v oblasti pripomienkového konania, plnení úloh v oblasti obrany,
bezpečnosti a ochrany, ochrany osobných údajov,
4.14. plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho služobného úradu.
5.

Riaditeľ odboru verejného obstarávania zodpovedá najmä za
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

proces verejného obstarávania na ministerstve v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a v súlade s osobitným interným riadiacim aktom ministerstva
o verejnom obstarávaní,
metodické usmerňovanie verejného obstarávania v organizáciách v riadiacej
pôsobnosti ministerstva,
výkon správy registratúry v oblasti verejného obstarávania v súlade
s registratúrnym poriadkom ministerstva s výnimkou záznamov o podprahových
metódach verejného obstarávania s nižšou cenou,
úplnosť, pravdivosť a zhodnosť podkladov pre zverejňovanie informácií o verejnom
obstarávaní,
plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedúceho služobného úradu.
Článok 89
Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja

1. Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja vykonáva implementačnú funkciu
Riadiaceho orgánu Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj (OPBK) pre programové obdobie 2007 – 2013.
2. Pri implementácii overuje správnosť a regulárnosť výdavkov projektov zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Vykonáva činnosti
zamerané na ochranu finančných záujmov. Svojou činnosťou zabezpečuje
vysporiadanie finančných vzťahov a získavanie neoprávnene vyplatených súm
od prijímateľov.
3. Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja pri implementácii a finančnom
riadení Regionálneho operačného programu (ROP), a to: Prioritnej osi 1 Infraštruktúra
vzdelávania; Prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately; Prioritnej osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu – opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov; Prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel - opatrenie 4.2. Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb; Prioritnej osi 6 Technická pomoc v prípadoch, ak jej prijímateľmi
sú sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom ROP a pri implementácií
a finančnom riadení Operačného programu Bratislavský kraj, plní najmä tieto úlohy:
3.1. spolupracuje so sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja pri príprave
výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
3.2. zodpovedá za zabezpečenie procesu konania o žiadostiach o nenávratný finančný
príspevok k zverejneným výzvam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
okrem vybavovania žiadostí o preskúmanie rozhodnutí o neschválení žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
3.3. poskytuje sekcii riadenia podklady v súvislosti s vybavovaním žiadostí
o preskúmanie rozhodnutí o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
3.4. zodpovedá za proces súvisiaci s prípravou a uzatváraním zmlúv o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku so žiadateľmi, ktorým bol schválený nenávratný
finančný príspevok v rámci konania o žiadosti; zodpovedá za predkladanie zmlúv
odboru právnemu a evidencie zmlúv v súvislosti s procesom ich zverejňovania
v Centrálnom registri zmlúv,
3.5. zodpovedá za uzatváranie zmlúv o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
a nehnuteľnosti s prijímateľmi nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie
dohôd o vinkulácii poistného plnenia, zodpovedá za predkladanie zmlúv odboru
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právnemu a evidencie zmlúv v súvislosti s procesom ich zverejňovania
v Centrálnom registri zmlúv,
3.6. zabezpečuje monitorovanie podporených projektov,
3.7. vykonáva zmenové konanie týkajúce sa zmien v uzatvorených zmluvách
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
3.8. zodpovedá za administráciu žiadostí o platbu,
3.9. vykonáva kontrolu na mieste podporených projektov,
3.10.vykonáva kontrolu dodržania pravidiel a postupov verejného obstarávania alebo
obchodnej verejnej súťaže realizovaného prijímateľmi,
3.11.zabezpečuje proces súvisiaci s nezrovnalosťami v rámci čoho najmä identifikuje
a nahlasuje nezrovnalosti, prijíma hlásenia o podozrení na nezrovnalosti v rámci
realizovaných projektov, vypracováva správy o zistenej nezrovnalosti a vykonáva
ich registráciu,
3.12.zabezpečuje proces vysporiadania finančných vzťahov pri neoprávnene vyplatených
finančných prostriedkoch prijímateľom v priebehu realizácie projektov,
3.13.vykonáva metodické, odborné, finančné konzultácie a poradenstvo prijímateľom
nenávratného finančného príspevku v rozsahu svojej pôsobnosti,
3.14.vykonáva funkciu žiadateľa a prijímateľa nenávratného finančného príspevku
v rámci priorít a opatrení technickej asistencie,
3.15.zabezpečuje zadávanie a aktualizáciu dát v ITMS vrátane poskytovania dát
a výstupných zostáv v oblasti monitorovania, finančného zúčtovania projektov pre
potreby sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a potreby ministerstva,
3.16.zabezpečuje podmienky pre zhromažďovanie spoľahlivých informácií o vykonávaní
podpory na úrovni projektov; sleduje stav záväzkov a čerpania rozpočtu na základe
uzatvorených zmlúv o nenávratný finančný príspevok na úrovni opatrení, priorít
programových dokumentov,
3.17.usmerňuje sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom v zmysle
splnomocnenia o delegovaní právomoci pri realizácii a kontrole projektov,
3.18.poskytuje sekcii riadenia programov regionálneho rozvoja súčinnosť a podklady na
úrovni projektov do priebežných, výročných a záverečných správ o vykonávaní,
hodnotení pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov a k odhadom očakávaných
výdavkov,
3.19.spolupracuje so sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja na vypracovaní,
aktualizácií interného manuálu procedúr riadiaceho orgánu, metodických pokynov,
usmernení, príručiek a iných implementačných dokumentov,
3.20.zabezpečuje súčinnosť so sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja pri
vypracovaní návrhov opatrení k vykonaným kontrolám, auditom a certifikačným
zisteniam.
4. Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja v rámci opatrení ROP, ktorých
implementácia
bola
delegovaná
splnomocnením
o delegovaní
právomoci
na sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, a ktorými sú: Opatrenie 3.2.
Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu; Opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel;
Opatrenie 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov,
v procese implementácie, vo vzťahu k sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim
orgánom útvar implementácie programov regionálneho rozvoja vykonáva tieto činnosti:
4.1. zabezpečuje zmenové konanie,
4.2. zabezpečuje podklady pre vysporiadenie finančných vzťahov.
5. Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja sa člení na:
6.1. odbor realizácie Regionálneho operačného programu,
6.2. odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj,
6.3. odbor kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj.
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6. Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja a jeho organizačné zložky sa pri
plnení svojich úloh riadi Interným manuálom procedúr Riadiaceho orgánu pre Regionálny
operačný program a Interným manuálom procedúr Riadiaceho orgánu pre Operačný
program Bratislavský kraj, ktoré upravujú procesy riadenia do úrovne pracovných pozícií.
7. Vzťahy a rozsah spolupráce útvaru implementácie projektov regionálneho rozvoja
so sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja upravuje Interný manuál procedúr
Riadiaceho orgánu ROP a Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu Operačného
programu Bratislavský kraj.
8. Útvar implementácie projektov regionálneho rozvoja pre zúčtovávaní použitia a čerpania
technickej asistencie spolupracuje najmä so sekciou pôdohospodárskej politiky
a rozpočtu, s osobným úradom, s odborom hospodárskej správy a služieb a s odborom
informatiky.
9. Generálny riaditeľ útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja má postavenie
a kompetencie generálneho riaditeľa sekcie.
10. Generálny riaditeľ útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja:
10.1. riadi, kontroluje, hodnotí a zodpovedá za činnosť útvaru implementácie programov
regionálneho rozvoja,
10.2. koordinuje časové a vecné zosúladenie výkonu činností odborov a oddelení vo
svojej pôsobnosti pri zabezpečovaní jednotlivých funkcií v rámci procesov riadenia
implementácie,
10.3. spolupracuje so sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja pri
programovaní, riadení a finančnom riadení pomoci z príslušných operačných
programov,
10.4. zodpovedá za vypracovanie
zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a dodatkov k zmluvám, záložných zmlúv na hnuteľné veci
a nehnuteľnosti, dohody o splátkach, dohody o vinkulácii poistného plnenia a ich
predloženie vedúcemu služobného úradu,
10.5. koordinuje prípravu dokumentácie na účely certifikácie, auditu a kontrol
vykonaných na úrovni útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja,
10.6. koordinuje prípravu zámerov na použitie prostriedkov technickej asistencie v rámci
ROP a OPBK,
10.7. predkladá vedúcemu služobného úradu návrh opisu predmetu zákazky,
podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania, ktorý
je v pôsobnosti útvaru implementácie riadenia projektov,
10.8. plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho služobného úradu,
10.9. predkladá Certifikačnému orgánu návrh opatrení zistení pri certifikácií.
11. Generálny riaditeľ útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja je v priamej
pôsobnosti vedúceho služobného úradu.
12. Generálny riaditeľ útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja riadi:
12.1. riaditeľa odboru realizácie Regionálneho operačného programu,
12.2. riaditeľa odboru realizácie Operačného programu Bratislavský kraj,
12.3. riaditeľa odboru kontroly projektov Regionálneho operačného
a Operačného programu Bratislavský kraj.

programu

13. Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja definuje predmet zákazky,
navrhuje podmienky účasti a kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania,
ktorý je v pôsobnosti útvaru.
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Článok 90
Odbor realizácie Regionálneho operačného programu
1. Odbor realizácie Regionálneho operačného programu pri zabezpečovaní riadenia
implementácie a finančného riadenia, a to: Prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania;
Prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately; Prioritnej osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu – opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov; Prioritnej
osi 4 Regenerácia sídiel - opatrenie 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných
služieb; Prioritnej osi 6 Technická pomoc v prípadoch, ak jej prijímateľmi sú
sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom ROP, plní najmä tieto úlohy:
1.1. vypracováva pripomienky a stanoviská k pripravovaným výzvam na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
1.2. zabezpečuje proces konania o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok
k zverejneným výzvam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku okrem
vybavovania žiadostí o preskúmanie rozhodnutí o neschválení žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
1.3. predkladá sekcii riadenia podklady v súvislosti s vybavovaním žiadostí
o preskúmanie rozhodnutí o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
1.4. pripravuje návrhy
zmlúv o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
so žiadateľmi, ktorým bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci
konania o žiadosti;
zodpovedá za predkladanie zmlúv odboru právnemu
a evidencie zmlúv v súvislosti s procesom ich zverejňovania v Centrálnom registri
zmlúv,
1.5. zabezpečuje podklady na uzatváranie zmlúv o zriadení záložného práva
na hnuteľné veci a nehnuteľnosti s prijímateľmi nenávratného finančného
príspevku, zabezpečenie dohôd o vinkulácii poistného plnenia, zodpovedá
za predkladanie zmlúv odboru právnemu a evidencie zmlúv v súvislosti
s procesom ich zverejňovania v Centrálnom registri zmlúv,
1.6. zabezpečuje a vykonáva monitorovanie podporených projektov,
1.7. vykonáva zmenové konanie týkajúce sa zmien v uzatvorených zmluvách
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
1.8. zodpovedá za administráciu žiadostí o platbu,
1.9. zabezpečuje proces súvisiaci s nezrovnalosťami v rámci čoho najmä identifikuje
a nahlasuje nezrovnalosti, prijíma hlásenia o podozrení na nezrovnalosti v rámci
realizovaných projektov, vypracováva správy o zistenej nezrovnalosti a vykonáva
ich registráciu,
1.10. zabezpečuje proces vysporiadania finančných vzťahov pri neoprávnene
vyplatených finančných prostriedkoch prijímateľom v priebehu realizácie projektov,
1.11. vykonáva metodické, odborné, finančné konzultácie a poradenstvo prijímateľom
nenávratného finančného príspevku v rozsahu svojej pôsobnosti,
1.12. vykonáva úlohu žiadateľa a prijímateľa nenávratného finančného príspevku
v rámci priorít a opatrení technickej asistencie,
1.13. zabezpečuje zadávanie a aktualizáciu dát v ITMS vrátane poskytovania dát
a výstupných zostáv v oblasti monitorovania, finančného zúčtovania projektov pre
potreby sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a potreby ministerstva,
1.14. zabezpečuje podmienky pre zhromažďovanie spoľahlivých informácií o vykonávaní
podpory na úrovni projektov; sleduje stav záväzkov a čerpania rozpočtu na
základe uzatvorených zmlúv o nenávratný finančný príspevok na úrovni opatrení,
priorít programových dokumentov,
1.15. poskytuje sekcii riadenia programov regionálneho rozvoja súčinnosť a podklady na
úrovni projektov do priebežných, výročných a záverečných správ o vykonávaní,
hodnotení pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov a k odhadom
očakávaných výdavkov,
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2.

1.16. pripomienkuje a predkladá námety pri vypracovaní, aktualizácií interného manuálu
procedúr riadiaceho orgánu, metodických pokynov, usmernení, príručiek a iných
implementačných dokumentov,
1.17. vyjadruje sa k zisteniam v rámci vykonávaných certifikácií, auditov, kontrol,
1.18. zodpovedá za definovanie návrhu predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti
a kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania patriaci do pôsobnosti
odboru.
Odbor realizácie Regionálneho operačného programu pri implementácií opatrení,
ktorých implementácia je na základe splnomocnenia o delegovaní právomoci daná
na sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, a to: Opatrenie 3.2. Podpora
a rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu; Opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel; Opatrenie
5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, vykonáva
najmä tieto činnosti:
2.1. zabezpečuje prípravu a uzatváranie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, záložných zmlúv,
2.2. riadi zmenové konanie predkladané sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim
orgánom,
2.3. zodpovedá za kontrolu dohôd o splátkach pri finančnom vysporiadaní vzťahov
predložených zo strany sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom.

3. Odbor realizácie Regionálneho operačného programu zabezpečuje svoje úlohy podľa
audit trialu a Interného manuálu procedúr Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný
program, ktorý definuje najmä popis procesov riadenia, určuje zodpovednosti za
splnenie jednotlivých činnosti, výstupy, vzťahy so sekciou riadenia programov
regionálneho rozvoja a vzťahy s externými subjektmi.
4. Odbor realizácie Regionálneho operačného programu sa člení na:
4.1. oddelenie implementácie projektov Regionálneho operačného programu
4.2. oddelenie zúčtovania projektov Regionálneho operačného programu
5. Riaditeľ odboru realizácie Regionálneho operačného programu je v priamej pôsobnosti
generálneho riaditeľa útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja.
6. Riaditeľ odboru realizácie Regionálneho operačného programu riadi:
6.1. vedúceho oddelenia implementácie projektov Regionálneho operačného programu,
6.2. vedúceho oddelenia zúčtovania projektov Regionálneho operačného programu.
7. Riaditeľ odboru realizácie Regionálneho operačného programu najmä:
7.1. zodpovedá za zabezpečenie jednotlivých činností odboru,
7.2. zodpovedá za regulárnosť hodnotiaceho a výberového procesu predložených
žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
7.3. schvaľuje žiadosti o platbu prijímateľov,
7.4. schvaľuje kontrolné záznamy ku kontrole monitorovacích správ,
7.5. schvaľuje harmonogram monitorovacích návštev u prijímateľov,
7.6. vypracováva návrh požiadaviek na použitie technickej asistencie a obsahové
zameranie použitia technickej asistencie pre potreby ROP,
7.7. zastupuje odbor pri rokovaniach s prijímateľmi,
7.8. vypracováva návrhy opatrení na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti výkonu
jednotlivých procesov implementácie,
7.9. zúčastňuje sa zasadaní pracovných skupín,
7.10. plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho riaditeľa útvaru implementácie
programov regionálneho rozvoja.
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Článok 91
Oddelenie implementácie projektov Regionálneho operačného programu
1. Oddelenie implementácie projektov Regionálneho operačného programu
1.1. zodpovedá za plnenie úloh oddelenia pri implementácií projektov ROP,
1.2. riadi a koordinuje implementáciu a monitorovanie projektov ROP v súlade
s legislatívou EÚ, národnou legislatívou a platnými pravidlami vzťahujúcimi sa
k programu,
1.3. zabezpečuje výber projektov na spolufinancovanie z ERDF a ŠR v rámci ROP,
administráciu projektov a zmlúv vzťahujúcich sa k poskytnutému nenávratnému
finančnému príspevku
2. Oddelenie implementácie projektov Regionálneho operačného programu v rámci
vykonávania odborných činností plní najmä tieto úlohy:
2.1. pripomienkuje návrhy na výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok zverejňovaných sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja,
2.2. v rámci konania o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok (NFP)
2.2.1.prijíma a registruje žiadosti,
2.2.2.vykonáva kontrolu formálnej správnosti žiadostí,
2.2.3.zabezpečuje odborné hodnotenie žiadostí,
2.2.4.zodpovedá za zriadenie a činnosť výberovej komisie resp. zabezpečí iný
vhodný a transparentný spôsob výberu žiadostí o NFP v prípade, ak sa
vo výberovom procese na jednotlivé žiadosti o NFP aplikujú objektívne
overiteľné výberové kritéria,
2.2.5.spolupracuje so sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja
pri overovaní postupov konania o žiadostiach,
2.2.6.pripravuje písomné rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti
a zasiela ich žiadateľom,
2.2.7.predkladá návrhy na preskúmanie žiadostí zamietnutých z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v prípadoch, ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými
finančnými prostriedkami v rámci výzvy, ktorej sa zamietnutá žiadosť týka,
2.3. pripravuje a zabezpečuje proces súvisiaci s výberom žiadosti o nenávratný
finančný príspevok,
2.4. vypracováva návrhy zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
a dodatkov k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku;
zodpovedá za predkladanie zmlúv odboru právnemu a evidencie zmlúv v súvislosti
s procesom ich zverejňovania v Centrálnom registri zmlúv; pred vypracovaním
zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonáva ich matematickú
kontrolu,
2.5. zabezpečuje uzatvorenie zmlúv o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
a nehnuteľnosti k zmluvám o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
zabezpečuje uzatvorenie dohôd o vinkulácii poistného plnenia; zodpovedá
za predkladanie zmlúv odboru právnemu a evidencie zmlúv v súvislosti
s procesom ich zverejňovania v Centrálnom registri zmlúv,
2.6. v rámci monitorovania projektov vyhodnocuje a schvaľuje monitorovacie správy,
sleduje stav implementácie na úrovni projektov, včas identifikuje riziká a navrhuje
riešenie na odstránenie rizík implementácie projektov,
2.7. zúčastňuje sa kontroly projektov na mieste v prípade potreby,
2.8. zodpovedá za zabezpečenie zmenového konania k projektom,
2.9. zabezpečuje zadávanie a aktualizáciu dát v ITMS,
2.10. poskytuje dáta a výstupné zostavy z ITMS v oblasti monitorovania a stavu
implementácie na úrovni projektov sekcii riadenia programov regionálneho rozvoja
a pre potreby ministerstva,
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2.11. usmerňuje sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom v zmysle
splnomocnenia o delegovaní právomoci pri realizácií projektov,
2.12. vykonáva odborné konzultácie a poradenstvo prijímateľom v rozsahu svojej
pôsobnosti, organizuje stretnutie s prijímateľmi za účelom skvalitnenia
implementácie projektov ,
2.13. vypracúva podklady na úrovni projektov do priebežných výročných a záverečných
správ o vykonávaní
2.14. vypracúva návrhy opatrení k zisteniam z kontrol, auditov a certifikácií na úrovni
projektov,
2.15. uplatňuje pravidlá štátnej pomoci,
2.16. vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti,
2.17. vyjadruje sa k zisteniam v rámci vykonávaných certifikácií, auditov, kontrol,
2.18. pripomienkuje návrhy všeobecných záväzných právnych predpisov, odborné
materiály ministerstva a iných ústredných orgánov štátnej správy týkajúce sa
vecnej pôsobnosti,
2.19. vo vzťahu k sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom:
2.19.1. pripravuje návrhy zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
záložných zmlúv,
2.19.2. vyjadruje sa k zmenám v rámci realizácie projektu, posudzuje zmeny,
schvaľuje ich v rámci zmenového konania,
2.19.3. poskytuje konzultácie pri implementácii jednotlivých projektov,
2.19.4. vedie príručnú registratúru záznamov a vykonáva ich odovzdanie
do registratúrneho strediska ministerstva vo vzťahu k zmluvnému procesu
a zmenovému konaniu.
3. Oddelenie implementácie projektov Regionálneho operačného programu zabezpečuje
svoje úlohy podľa audit trialu a Interného manuálu procedúr Riadiaceho orgánu pre
Regionálny operačný program, ktorý definuje najmä popis procesov riadenia, určuje
zodpovednosti za splnenie jednotlivých činnosti, výstupy, vzťahy so sekciou riadenia
programov regionálneho rozvoja ROP a vzťahy s externými subjektmi.
4. Vedúci oddelenia implementácie projektov Regionálneho operačného programu
je v priamej pôsobnosti riaditeľa odboru realizácie Regionálneho operačného programu.
5. Vedúci oddelenia implementácie projektov Regionálneho operačného programu najmä:
5.1. zodpovedá za vykonávanie činností svojho oddelenia,
5.2. zabezpečí vypracovanie správy z kontroly formálnej správnosti žiadostí
o nenávratný finančný príspevok,
5.3. zabezpečí vypracovanie súhrnnej správy z odborného hodnotenia žiadostí
o nenávratný finančný príspevok,
5.4. zabezpečí vypracovanie záverečnej správy z výberu žiadostí o nenávratný
finančný príspevok,
5.5. vedie databázu hodnotiteľov,
5.6. plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru implementácie projektov
ROP.
6. Oddelenie implementácie projektov Regionálneho operačného programu vypracováva
návrhy predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritéria na vyhodnotenie ponúk
na predmet obstarávania, ktorý je v pôsobnosti odboru.
Článok 92
Oddelenie zúčtovania projektov Regionálneho operačného programu
1. Oddelenie zúčtovania projektov Regionálneho operačného programu
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1.1. zodpovedá za plnenie úloh oddelenia v rámci finančného riadenia ROP,
1.2. riadi a koordinuje financovanie projektov ROP v súlade s platnými právnymi
predpismi, programovými a implementačnými dokumentmi vzťahujúcimi sa ROP,
1.3. zabezpečuje administratívu žiadostí o platbu a ochranu finančných záujmov
v súlade s legislatívou EÚ a národnou legislatívou.
2. Oddelenie zúčtovania projektov Regionálneho operačného
vykonávania odborných činností plní najmä tieto úlohy:

programu

v rámci

2.1. prijíma žiadosti o platbu,
2.2. vykonáva administratívnu kontrolu žiadosti o platbu – kontrolu formálnej a
matematickej správnosti žiadosti o platbu, v žiadostiach o platbu predložených
sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom v rámci opatrenia 6.1
Technická pomoc vykonáva aj kontrolu vecnej správnosti,
2.3. vykonáva matematickú kontrolu dodatkov k zmluvám o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku,
2.4. kontroluje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa
nárokovaných výdavkov,
2.5. kontroluje spolufinancovanie projektu zo strany prijímateľa,
2.6. zúčastňuje sa kontroly projektov na mieste,
2.7. zabezpečuje schválenie alebo zamietnutie žiadosti o platbu a predkladá ju
platobnej jednotke,
2.8. oboznamuje prijímateľa o výsledku certifikácie žiadosti o platbu,
2.9. odhaľuje a administruje nezrovnalosti a zabezpečuje ich vysporiadanie, vedie
evidenciu dohôd o splátkach, sleduje úhrady splátok prijímateľa,
2.10. zabezpečuje vedenie a aktualizáciu údajov do ITMS,
2.11. vypracováva podklady pre odhady čerpania finančných prostriedkov pre potreby
sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a potreby ministerstva,
2.12. sleduje stav čerpania rozpočtu ROP na úrovni priorít, opatrení, podopatrení
a projektov,
2.13. usmerňuje subjekty zainteresované do financovania projektov,
2.14. pri zabezpečovaní činností žiadateľa a prijímateľa projektov technickej asistencie
pre potreby riadiaceho orgánu vykonáva najmä:
2.14.1. vypracováva žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Technickej asistencie,
2.14.2. implementuje schválené projekty financované z Technickej asistencie,
2.14.3. zodpovedá za prípravu podkladov k verejnému obstarávaniu,
2.14.4. vypracováva žiadostí o platbu a s tým súvisiacu podpornú dokumentácii
2.14.5. vypracováva monitorovacie správy,
2.15. vyjadruje sa k žiadostiam o zmeny s finančným dopadom v rámci zmenového
konania,
2.16. vypracúva podklady potrebné k predloženiu žiadosti o platbu na Európsku komisiu,
2.17. vypracúva návrhy opatrení k zisteniam z kontrol, auditov a certifikácií na úrovni
projektov,
2.18. vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti,
2.19. pre účely certifikácie zabezpečuje všetky potrebné informácie o postupoch
a overeniach vykonaných v súvislosti s výdavkami,
2.20. vo vzťahu k sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom
2.20.1. zodpovedá za kontrolu dohôd o splátkach pri vysporiadaní finančných
vzťahov predložených zo strany sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom a po podpise ich zasiela na sprostredkovateľské orgány pod
riadiacim orgánom.
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2.21. zodpovedá za definovanie návrhu predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti
a kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania týkajúci sa čerpania
a použitia technickej asistencie,
2.22. vedie príručnú registratúru záznamov a vykonáva ich odovzdanie do registratúrneho
strediska ministerstva.
3. Oddelenie zúčtovania projektov Regionálneho operačného programu zabezpečuje svoje
úlohy podľa
audit trialu a Interného manuálu procedúr Riadiaceho orgánu pre
Regionálny operačný program, ktorý definuje najmä popis procesov riadenia, určuje
zodpovednosti za splnenie jednotlivých činnosti, výstupy, vzťahy so sekciou riadenia
programov regionálneho rozvoja a vzťahy s externými subjektmi.
4. Vedúci oddelenia zúčtovania projektov Regionálneho operačného programu je v priamej
pôsobnosti riaditeľa odboru realizácie Regionálneho operačného programu.
5. Vedúci oddelenia zúčtovania projektov Regionálneho operačného programu
5.1. zodpovedá za vykonávanie činností svojho oddelenia,
5.2. vypracováva návrhy na preventívne opatrenia súvisiace s ochranou finančných
záujmov,
5.3. vypracováva podklady k odhadom očakávaných výdavkov podľa jednotlivých priorít
a opatrení a podklady k návrhu rozpočtu Regionálneho operačného programu,
5.4. vypracováva návrh zamerania použitia technickej asistencie riadiaceho orgánu,
5.5. plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa odboru implementácie projektov ROP.
Článok 93
Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj
1. Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj zodpovedá za:
1.1. riadenie implementácie OPBK,
1.2. finančné riadenie pomoci poskytovanej v rámci OPBK,
1.3. metodické usmerňovanie činnosti sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom,
1.4. zabezpečenie funkcií žiadateľa a prijímateľa technickej asistencie Riadiaceho orgánu
Operačný program Bratislavský kraj,
1.5. spoluprácu so sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja, ostatnými
organizačnými útvarmi ministerstva, s Centrálnym koordinačným orgánom, Orgánom
auditu Ministerstva financií SR, Certifikačným orgánom Ministerstva financií SR
a Bratislavským samosprávnym krajom a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy a orgánmi Spoločenstva v rámci kompetencií odboru.
2. Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj v rámci vykonávania odborných
činností plní najmä tieto úlohy:
2.1. vypracováva návrhy výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok; vypracováva podklady k plánu výziev OPBK,
2.2. vykonáva proces konania o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok
k zverejneným výzvam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku okrem
vybavovania žiadostí o preskúmanie rozhodnutí o neschválení žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
2.3. predkladá sekcii riadenia programov regionálneho rozvoja podklady v súvislosti
s vybavovaním žiadostí
o preskúmanie rozhodnutí o neschválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok,
2.4. zabezpečuje činnosť výberových komisií pre výber externých hodnotiteľov žiadosti
o nenávratný finančný príspevok a následne ich vyškolenie,
2.5. vypracováva návrhy zmlúv o poskytnutií nenávratného finančného príspevku
so žiadateľmi, ktorým bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci
konania o žiadosti;
zodpovedá za predkladanie zmlúv odboru právnemu
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2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

2.22.
2.23.

a evidencie zmlúv v súvislosti s procesom ich zverejňovania v Centrálnom registri
zmlúv,
zabezpečuje podklady na uzatváranie zmlúv o zriadení záložného práva
na hnuteľné veci a nehnuteľnosti s prijímateľmi nenávratného finančného
príspevku, zabezpečenie dohôd o vinkulácii poistného plnenia, zodpovedá za
predkladanie zmlúv odboru právnemu a evidencie zmlúv v súvislosti s procesom
ich zverejňovania v Centrálnom registri zmlúv,
zabezpečuje a vykonáva monitorovanie podporených projektov,
vykonáva zmenové konanie týkajúce sa zmien v uzatvorených zmluvách
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
zodpovedá za administráciu žiadostí o platbu,
zabezpečuje proces súvisiaci s nezrovnalosťami v rámci čoho najmä identifikuje
a nahlasuje nezrovnalosti, prijíma hlásenia o podozrení na nezrovnalosti v rámci
realizovaných projektov, vypracováva správy o zistenej nezrovnalosti a vykonáva
ich registráciu,
vysporiadáva
finančné vzťahy pri neoprávnene vyplatených finančných
prostriedkoch prijímateľom v priebehu realizácie projektov,
vykonáva metodické, odborné, finančné konzultácie a poradenstvo prijímateľom
nenávratného finančného príspevku v rozsahu svojej pôsobnosti,
vykonáva funkciu žiadateľa a prijímateľa nenávratného finančného príspevku
v rámci priorít a opatrení technickej asistencie,
zabezpečuje zadávanie a aktualizáciu dát v ITMS vrátane poskytovania dát
a výstupných zostáv v oblasti monitorovania, finančného zúčtovania projektov pre
potreby sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a potreby ministerstva.
zabezpečuje podmienky pre zhromažďovanie spoľahlivých informácií o vykonávaní
podpory na úrovni projektov; sleduje stav záväzkov a čerpania rozpočtu
na základe uzatvorených zmlúv o nenávratný finančný príspevok na úrovni
opatrení, priorít programových dokumentov,
usmerňuje sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v zmysle
splnomocnenia o delegovaní právomoci,
poskytuje sekcii riadenia programov regionálneho rozvoja súčinnosť a podklady
na úrovni projektov do priebežných, výročných a záverečných správ o vykonávaní,
hodnotení pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov, odhady očakávaných
výdavkov,
pripomienkuje a predkladá námety pri vypracovaní, aktualizácií interného manuálu
procedúr riadiaceho orgánu, metodických pokynov,
vypracováva podklady k usmerneniam, príručkám a iným implementačným
dokumentom,
vyjadruje sa k zisteniam v rámci vykonávaných certifikácií, auditov, kontrol,
poskytuje podklady k aktualizácii webových sídiel v súvislosti s plnením úloh
odboru a informovanosťou verejnosti o všetkých aktivitách, propagáciou
pripravovaných projektov vrátane následného vyhodnocovania dosiahnutých
výsledkov,
zodpovedá za definovanie návrhu predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti
a kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania patriaci do pôsobnosti
odboru,
poskytuje podklady Odboru riadenia Operačného programu pre Bratislavský kraj
pre prípravu programových dokumentov, schém štátnej pomoci, finančných
plánov a ďalších súvisiacich riadiacich a podporných dokumentov pre OPBK.

3. Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj zabezpečuje svoje úlohy podľa
audit trialu a Interného manuálu procedúr Operačného programu Bratislavský kraj, ktorý
definuje najmä popis procesov riadenia, určenie zodpovednosti za splnenie jednotlivých
činnosti, výstupy, vzťahy so sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja a vzťahy
s externými subjektmi.
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4. Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj koordinuje a spolupracuje
v oblasti implementácie a finančného riadenia s Bratislavským samosprávnym krajom na
základe splnomocnenia o delegovaní právomocí na sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom a v záujme správnej a efektívnej realizácie delegovaných
implementačných procedúr zabezpečuje usmerňovanie SO/RO formou pracovných
stretnutí, školení, seminárov, písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby,
koordinuje činnosti vyplývajúce z úloh uznesení vlády SR a ďalších relevantných
povinností.
5. Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj sa člení na:
5.1. oddelenie implementácie projektov Operačného programu Bratislavský kraj,
5.2. oddelenie zúčtovania projektov Operačného programu Bratislavský kraj.
6. Riaditeľ odboru je priamej pôsobnosti generálneho riaditeľa útvaru implementácie
programov regionálneho rozvoja.
7. Riaditeľ odboru realizácie Operačného programu Bratislavský kraj riadi:
7.1. vedúceho oddelenia implementácie projektov Operačného programu Bratislavský
kraj,
7.2. vedúceho oddelenia zúčtovania projektov Operačného programu Bratislavský kraj
8. Riaditeľ odboru realizácie Operačného programu Bratislavský kraj:
8.1. riadi zabezpečovanie činností odboru v súlade s Interným manuálom procedúr
Riadiaceho orgánu Operačný program Bratislavský kraj, usmerneniami Centrálneho
koordinačného výboru, Certifikačného orgánu a Orgánu auditu,
8.2. vydáva usmernenia k vyhláseným výzvam v rámci OPBK,
8.3. zodpovedá za regulárnosť hodnotiaceho a výberového procesu predložených
žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
8.4. vypracováva návrh požiadaviek na použitie technickej asistencie a obsahové
zameranie použitia technickej asistencie pre potreby OPBK,
8.5. zastupuje odbor pri rokovaniach s prijímateľmi,
8.6. vypracováva návrhy opatrení na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti výkonu
jednotlivých procesov implementácie,
8.7. zúčastňuje sa zasadaní pracovných skupín vecne príslušných náplni,
8.8. plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho riaditeľa útvaru implementácie
programov regionálneho rozvoja.
Článok 94
Oddelenie implementácie projektov Operačného programu Bratislavský kraj
1. Oddelenie implementácie projektov Operačného programu Bratislavský kraj
1.1. zodpovedá za vzťahy so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom na
úrovni implementácie programu,
1.2. zodpovedá za plnenie úloh v oblasti implementácie projektov OPBK,
1.3. riadi a koordinuje implementáciu a monitorovanie projektov OPBK v súlade
s legislatívou EÚ, národnou legislatívou a platnými pravidlami vzťahujúcimi sa
k programu,
1.4. zabezpečuje výber projektov, administráciu projektov a zmlúv vzťahujúcich
sa k poskytnutému nenávratnému finančnému príspevku,
1.5. funkčnosť ITMS za OPBK.
2. Oddelenie implementácie projektov Operačného programu Bratislavský kraj v rámci
vykonávania odborných činností plní najmä tieto úlohy:
2.1. pripravuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
2.2. vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
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2.3. poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pre žiadateľov o nenávratný finančný
príspevok,
2.4. v rámci konania o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok
2.4.1.prijíma a registruje žiadosti,
2.4.2.zabezpečuje kontrolu formálnej správnosti žiadostí,
2.4.3.zabezpečuje odborné hodnotenie žiadostí,
2.4.4.zodpovedá za zriadenie a činnosť výberovej komisie resp. zabezpečí iný
vhodný a transparentný spôsob výberu žiadostí o NFP v prípade, ak sa
vo výberovom procese na jednotlivé žiadosti o NFP aplikujú objektívne
overiteľné výberové kritéria,
2.4.5.spolupracuje so sekciou riadenia programov regionálneho rozvoja pri
overovaní postupov konania o žiadostiach,
2.4.6.pripravuje písomné rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti
a zasiela ich žiadateľom,
2.4.7.zabezpečuje uzatváranie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku s prijímateľom vrátane jej dodatkov,
2.4.8.predkladá návrhy na preskúmanie žiadostí zamietnutých z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v prípadoch, ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými
finančnými prostriedkami v rámci výzvy, ktorej sa zamietnutá žiadosť týka,
2.5. zodpovedá za výber externých hodnotiteľov a ich vyškolenie,
2.6. pripravuje a zabezpečuje proces súvisiaci s výberom žiadosti o nenávratný finančný
príspevok,
2.7. vypracováva návrhy zmlúv a dodatkov k zmluvám o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku a predkladá na podpis; zodpovedá za predkladanie zmlúv
odboru právnemu a evidencie zmlúv v súvislosti s procesom ich zverejňovania
v Centrálnom registri zmlúv,
2.8. zabezpečuje uzatvorenie zmlúv o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
a nehnuteľnosti k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
zabezpečuje uzatvorenie dohôd o vinkulácii poistného plnenia; zodpovedá za
predkladanie zmlúv odboru právnemu a evidencie zmlúv v súvislosti s procesom ich
zverejňovania v Centrálnom registri zmlúv,
2.9. v rámci monitorovania projektov vyhodnocuje a schvaľuje monitorovacie správy,
sleduje stav implementácie na úrovni projektov, včas identifikuje riziká a navrhuje
riešenie na odstránenie rizík implementácie projektov,
2.10. zúčastňuje sa kontroly projektov na mieste v prípade potreby,
2.11. zodpovedá za zabezpečenie zmenového konania k projektom,
2.12. komunikuje s CKO ohľadom žiadostí o podporu v oblasti ITMS,
2.13. zabezpečuje zadávanie a aktualizáciu dát v ITMS,
2.14. poskytuje dáta a výstupné zostavy z ITMS v oblasti monitorovania a stavu
implementácie na úrovni projektov sekcii riadenia programov regionálneho rozvoja
a pre potreby ministerstva,
2.15. metodicky usmerňuje sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v zmysle
splnomocnenia o delegovaní právomoci,
2.16. vykonáva odborné konzultácie a poradenstvo prijímateľom v rozsahu svojej
pôsobnosti, organizuje stretnutie s prijímateľmi za účelom skvalitnenia
implementácie projektov,
2.17. vypracúva podklady na úrovni projektov do priebežných výročných a záverečných
správ o vykonávaní,
2.18. vypracúva návrhy opatrení k zisteniam z kontrol, auditov a certifikácií na úrovni
projektov a odpočty ich plnenia,
2.19. uplatňuje pravidlá štátnej pomoci,
2.20. vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti,
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2.21. pripomienkuje návrhy všeobecných záväzných právnych predpisov, odborné
materiály ministerstva a iných ústredných orgánov štátnej správy týkajúce sa vecnej
pôsobnosti,
2.22. vyhodnocuje výzvy a vypracováva správu o vyhodnotení výzvy,
2.23. zodpovedá za definovanie návrhu predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti
a kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania patriaci do pôsobnosti
oddelenia,
2.24. spolupracuje s orgánmi Európskej komisie, Centrálnym kontaktným útvarom OLAF
pre SR, riadiacimi orgánmi, sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacimi orgánmi,
platobnými jednotkami a inými inštitúciami v rámci pôsobnosti oddelenia,
2.25. spolupracuje pri vykonávaní auditov s útvarom vnútorného auditu MPRV SR a MF
SR, Európskym dvorom audítorov, generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie,
OLAFom, Najvyšším kontrolným úradom SR a externými audítorskými
spoločnosťami,
2.26. vedie príručnú registratúru záznamov a vykonáva ich odovzdanie
do registratúrneho strediska ministerstva.
3. Oddelenie implementácie projektov Operačného programu Bratislavský kraj zabezpečuje
svoje úlohy podľa audit trialu a Interného manuálu procedúr Operačného programu
Bratislavský kraj, ktorý definuje najmä popis procesov riadenia, určenie zodpovednosti
za splnenie jednotlivých činnosti, výstupy, vzťahy so sekciou riadenia programov
regionálneho rozvoja a vzťahy s externými subjektmi.
4. Vedúci oddelenia implementácie projektov Operačného programu Bratislavský kraj
je v priamej pôsobnosti riaditeľa odboru realizácie Operačného programu Bratislavský
kraj.
5. Vedúci oddelenia implementácie projektov Operačného programu Bratislavský kraj
5.1. zodpovedá za vykonávanie činností svojho oddelenia,
5.2. zabezpečuje vypracovanie správy z kontroly formálnej správnosti žiadostí
o nenávratný finančný príspevok,
5.3. zabezpečuje vypracovanie súhrnnej správy z odborného hodnotenia žiadostí
o nenávratný finančný príspevok,
5.4. zabezpečuje vypracovanie záverečnej správu z výberu žiadostí o nenávratný
finančný príspevok,
5.5. vedie databázu hodnotiteľov,
5.6. zúčastňuje sa zasadaní pracovných skupín vecne príslušných náplni oddelenia,
5.7. plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa odboru implementácie projektov OPBK.
Článok 95
Oddelenie zúčtovania projektov Operačného programu Bratislavský kraj
1. Oddelenie zúčtovania projektov Operačného programu Bratislavský kraj
1.1. zodpovedá za plnenie úloh oddelenia v rámci finančného riadenia OPBK,
1.2. riadi a koordinuje financovanie projektov OPBK v súlade s platnými právnymi
predpismi, programovými a implementačnými dokumentmi vzťahujúcimi sa k OPBK,
1.3. zabezpečuje administratívu žiadostí o platbu a ochranu finančných záujmov v súlade
s legislatívou EÚ a národnou legislatívou.
2. Oddelenie zúčtovania projektov Operačného programu Bratislavský kraj v rámci
vykonávania odborných činností plní najmä tieto úlohy:
2.1.
2.2.

prijíma žiadosti o platbu,
vykonáva matematickú kontrolu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a dodatkov k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
prijímanie a registrácia žiadostí o platbu do ITMS
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

vykonáva administratívnu kontrolu žiadosti o platbu – kontrolu formálnej,
matematickej a vecnej správnosti žiadosti o platbu,
kontroluje spolufinancovanie projektu zo strany prijímateľa,
kontroluje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa
nárokovaných výdavkov,
zúčastňuje sa kontroly projektov na mieste v prípade potreby
zabezpečuje schválenie alebo zamietnutie žiadosti o platbu a predkladá ju platobnej
jednotke
oboznamuje prijímateľa o výsledku certifikácie žiadosti o platbu
odhaľuje a administruje nezrovnalosti a zabezpečuje ich vysporiadanie, vedie
evidenciu dohôd o splátkach, sleduje úhrady splátok prijímateľa
zabezpečuje vedenie a aktualizáciu údajov do ITMS
vypracováva odhady čerpania finančných prostriedkov pre potreby sekcie riadenia
programov regionálneho rozvoja a potreby ministerstva
sleduje stav čerpania rozpočtu OPBK na úrovni priorít, opatrení a projektov;
vypracováva odhady čerpania za účelom zabezpečenia spolufinancovania
operačného programu zo štátneho rozpočtu
usmerňuje subjekty zainteresované do financovania projektov s dôrazom
na poskytovanie poradenstva pre prijímateľov o oprávnenosti výdavkov a finančnej
realizácii projektov
pri zabezpečovaní činností žiadateľa a prijímateľa projektov technickej asistencie
pre potreby riadiaceho orgánu vykonáva najmä:
2.15.1. vypracováva žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Technickej asistencie,
2.15.2. implementuje schválené projekty financované z Technickej asistencie,
2.15.3. vypracováva žiadostí o platbu a s tým súvisiacu podpornú dokumentácii,
2.15.4. vypracováva monitorovacie správy,

2.16. vyjadruje sa k žiadostiam o zmeny s finančným dopadom v rámci zmenového
konania,
2.17. vypracúva podklady potrebné k predloženiu žiadosti o platbu na Európsku komisiu,
2.18. vypracúva návrhy opatrení k zisteniam z kontrol, auditov a certifikácií na úrovni
projektov,
2.19. vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti
s dôrazom na výkon matematickej kontroly zmlúv o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku a k ich dodatkom, výkon matematickej kontroly žiadostí
o platbu,
2.20. vypracúva návrhy opatrení k zisteniam z kontrol, auditov a certifikácií na úrovni
projektov a odpočty ich plnenia,
2.21. pre účely certifikácie zabezpečuje všetky potrebné informácie o postupoch
a overeniach vykonaných v súvislosti s výdavkami,
2.22. komunikuje so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom na úrovni
finančného riadenia programu, metodicky ho usmerňuje,
2.23. vedie príručnú registratúru záznamov a vykonáva ich odovzdanie
do registratúrneho strediska ministerstva.
3. Oddelenie zúčtovania projektov Operačného programu Bratislavský kraj zabezpečuje
svoje úlohy podľa audit trialu a Interného manuálu procedúr Operačného programu
Bratislavský kraj, ktorý definuje najmä popis procesov riadenia, určenie zodpovednosti
za splnenie jednotlivých činnosti, výstupy, vzťahy so sekciou riadenia programov
regionálneho rozvoja a vzťahy s externými subjektmi.
4. Vedúci oddelenia zúčtovania projektov Operačného programu Bratislavský kraj
je v priamej pôsobnosti riaditeľa odboru realizácie Operačného programu Bratislavský
kraj.
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5. Vedúci oddelenia zúčtovania projektov Operačného programu Bratislavský kraj
5.1. zodpovedá za vykonávanie činností svojho oddelenia,
5.2. vypracováva návrhy na preventívne opatrenia súvisiace s ochranou finančných
záujmov,
5.3. vypracováva odhad očakávaných výdavkov podľa jednotlivých priorít a opatrení
a návrh rozpočtu operačného programu,
5.4. vypracováva návrh zamerania použitia technickej asistencie riadiaceho orgánu,
5.5. zúčastňuje sa zasadaní pracovných skupín vecne príslušných náplni oddelenia,
5.6. plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa odboru realizácie Operačného programu
Bratislavský kraj.
Článok 96
Odbor kontroly projektov Regionálneho operačného programu
a Operačného programu Bratislavský kraj
1. Odbor kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj zodpovedá za:
1.1. kontrolu a preverovanie regulárnosti, oprávnenosti, opodstatnenosti, správnosti,
účelnosti, hospodárnosti, účinnosti, efektívnosti použitia nenávratného finančné
príspevku zo strany prijímateľov pri zúčtovávaní poskytnutého nenávratného
finančného príspevku,
1.2. prijatie a vykonávanie preventívnych opatrení zameraných na ochranu finančných
záujmov a zamedzenie ich vzniku pri čerpaní finančných prostriedkov,
1.3. odhaľovanie, zisťovanie nezrovnalostí a prijímanie nápravných opatrení.
2. Odbor kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj v rámci vykonávania odborných činností plní najmä tieto úlohy:
2.1. v rámci administratívnej kontroly vykonáva kontrolu vecnej správnosti,
2.2. vykonáva kontrolu na mieste,
2.3. zodpovedá za zabezpečenie administratívnej kontroly obstarávania tovarov,
služieb, použitej metódy obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže zo strany
prijímateľov,
2.4. identifikuje nezrovnalosti a neoprávnené výdavky,
2.5. vyjadruje sa k zisteniam v rámci vykonávaných certifikácií, auditov, kontrol,
2.6. zodpovedá za definovanie návrhu predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti
a kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania patriaci do pôsobnosti
odboru.
3. Odbor kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj sa člení na:
3.1. oddelenie kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj,
3.2. oddelenie overovania projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj.
4. Odbor kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj zabezpečuje svoje úlohy podľa audit trialu a Interného manuálu
procedúr Regionálneho operačného programu a Operačného programu Bratislavský kraj,
ktorý definujú najmä popis procesov riadenia, určenie zodpovednosti za splnenie
jednotlivých činnosti, výstupy, vzťahy s Riadiacim orgánom ROP, s Riadiacim orgánom
OPBK a vzťahy s externými subjektmi.
5. Riaditeľ odboru je priamej pôsobnosti generálneho riaditeľa útvaru implementácie
programov regionálneho rozvoja.
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6. Riaditeľ odboru kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj riadi:
6.1. vedúceho oddelenia kontroly projektov Regionálneho operačného programu
a Operačného programu Bratislavský kraj,
6.2. vedúceho oddelenia overovania projektov Regionálneho operačného programu
a Operačného programu Bratislavský kraj.
7. Riaditeľ odboru kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj:
7.1. zodpovedá za vykonávanie činností svojho odboru,
7.2. vypracováva preventívne opatrenia zamerané na ochranu finančných záujmov
a zamedzenie ich vzniku pri čerpaní finančných prostriedkov,
7.3. schvaľuje harmonogram plánových kontrol na mieste,
7.4. schvaľuje výšku úpravy financovania projektu, ktorá sa uplatňuje v prípade
nesúladu s pravidlami verejného obstarávania,
7.5. plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho riaditeľa útvaru implementácie
programov regionálneho rozvoja.
8. Odbor kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj zodpovedá za definovanie návrhu predmetu zákazky, navrhuje
podmienky účasti a kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania, ktorý
je v pôsobnosti odboru.
Článok 97
Oddelenie kontroly projektov Regionálneho operačného programu
a Operačného programu Bratislavský kraj
1. Oddelenie kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj zodpovedá za:
1.1. za plnenie úloh oddelenia v rámci finančného riadenia ROP s dôrazom na výkon
kontroly oprávnenosti výdavkov,
1.2. výkon administratívnej kontroly vecnej správnosti žiadosti o platbu,
1.3. výkon kontroly na mieste projektov implementovaných v rámci operačných
programov.
2. Oddelenie kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj plní najmä tieto úlohy:
2.1. vykonáva administratívnu kontrolu vecnej správnosti žiadostí o platbu,
2.2. overuje dodržiavanie a súlad realizácie projektov s legislatívou EÚ, národnou
legislatívou v oblasti životného prostredia, rovnosti príležitosti, nediskriminácie
a dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu,
2.3. kontrolou na mieste projektov overuje, či spolufinancované tovary, stavebné práce
a služby boli dodané a výdavky na projekty vykázané prijímateľmi sa skutočne
vynaložili a sú v súlade s predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi,
2.4. vypracováva správu z kontroly na mieste u prijímateľa vrátane identifikácie
a vyčíslenia neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí; vypracováva dodatok
k správe z kontroly na mieste v prípade nových skutočností alebo opodstatnených
námietok zo strany prijímateľa,
2.5. posudzuje opatrenia prijaté prijímateľom na základe vykonanej kontroly,
2.6. oboznamuje prijímateľa so závermi z kontroly na mieste,
2.7. posudzuje opodstatnenosť námietok a vznik nových skutočností v súvislosti
so závermi vykonaných kontrol,
2.8. nahlasuje nezrovnalosti, prijíma hlásenia o podozrení na nezrovnalosti v rámci
realizovaných projektov, vypracováva správy o zistenej nezrovnalosti a vykonáva
ich registráciu v ITMS,
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2.9. zabezpečuje vedenie a aktualizáciu údajov v ITMS,
2.10. vykonáva komunikáciu s prijímateľom v rozsahu plnenia svojich úloh,
2.11. vypracováva návrhy prevenciu ochrany finančných záujmov na základe skúsenosti
s vykonávaných kontrol,
2.12. vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti,
2.13. zodpovedá za definovanie návrhu predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti
a kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania patriaci do pôsobnosti
oddelenia,
2.14. vedie
príručnú
registratúru
záznamov
a vykonáva
ich
odovzdanie
do registratúrneho strediska ministerstva.
3. Oddelenie kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj zabezpečuje svoje úlohy podľa audit trialu a Interného
manuálu procedúr Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj, ktoré definujú najmä popis procesov riadenia, určenie zodpovednosti
za splnenie jednotlivých činnosti, výstupy, vzťahy s Riadiacim orgánom ROP, s Riadiacim
orgánom OPBK a vzťahy s externými subjektmi.
4. Vedúci oddelenia kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj je v priamej pôsobnosti riaditeľa odboru.
5. Vedúci oddelenia kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj:
5.1. riadi činnosť oddelenia,
5.2. štvrťročne vypracováva návrh harmonogramu výkonu kontrol na mieste
a aktualizuje ho mesačne,
5.3. vedie evidenciu vykonávaných kontrol na mieste a prehľad zistení z vykonaných
kontrol na mieste,
5.4. vypracováva polročne správu o zisteniach z kontrol na mieste, prijatých opatreniach
a ich plnení zo strany prijímateľov,
5.5. zodpovedá za správne vykonávanie záznamov z výkonu kontrolu,
5.6. prijíma rozhodnutie k námietkam prijímateľa, ktoré sa týkajú záverov z vykonanej
kontroly,
5.7. plní ďalšie úlohy v zmysle pokynov riaditeľa odboru kontroly projektov ROP
a OPBK.
Článok 98
Oddelenie overovania projektov Regionálneho operačného programu
a Operačného programu Bratislavský kraj
1. Oddelenie overovania projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj zodpovedá za plnenie úloh oddelenia v rámci finančného
riadenia týchto operačných programov s dôrazom na výkon kontroly dodržiavania
pravidiel a postupov verejného obstarávania alebo obchodnej verejnej súťaže
realizovaného prijímateľmi.
2. Oddelenie overovania projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj plní najmä tieto úlohy:
2.1. vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
realizovaného v rámci implementácie projektov,
2.2. informuje prijímateľa o akceptovaní resp. neakceptovaní vykonaného obstarávania
alebo obchodnej súťaže,
2.3. poskytuje prijímateľom konzultácie pri príprave dokumentácie k obstarávaniu alebo
verejnej obchodnej súťaže,
2.4. v rámci zmenového konania sa vyjadruje k návrhom zmien vo vzťahu
k obstarávaniu alebo verejnej obchodnej súťaže,
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2.5. vypracúva návrhy opatrení k zisteniam z kontrol, auditov a certifikácií na úrovni
projektov týkajúcich sa obstarávania,
2.6. zabezpečuje vedenie a aktualizáciu údajov v ITMS,
2.7. zodpovedá za definovanie návrhu predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti
a kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet obstarávania patriaci do pôsobnosti
oddelenia,
2.8. vedie
príručnú
registratúru
záznamov
a vykonáva
ich
odovzdanie
do registratúrneho strediska ministerstva.
3. Oddelenie overovania projektov Regionálneho operačného programu a Operačného
programu Bratislavský kraj zabezpečuje svoje úlohy podľa audit trialu a Interného
manuálu procedúr Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj, ktoré definujú najmä popis procesov riadenia, určenie zodpovednosti
za splnenie jednotlivých činnosti, výstupy, vzťahy s Riadiacim orgánom ROP, s Riadiacim
orgánom OPBK a vzťahy s externými subjektmi.
4. Vedúci oddelenia overovania projektov Regionálneho operačného programu
a Operačného programu Bratislavský kraj je v priamej pôsobnosti riaditeľa odboru
kontroly projektov Regionálneho operačného programu a Operačného programu
Bratislavský kraj.
5. Vedúci oddelenia overovania projektov
a Operačného programu Bratislavský kraj

Regionálneho

operačného

programu

5.1. zodpovedá najmä za činnosť oddelenia
5.2. na základe podkladov rozhoduje o akceptovaní alebo neakceptovaní postupov
a metódy verejného obstarávania resp. verejnej obchodnej súťaže vykonaných
prijímateľmi
5.3. vydáva stanovisko k závažnosti chýb pri posudzovaní použitých postupov a metódy
verejného obstarávania vo vzťahu k opakovaniu verejného obstarávania
5.4. navrhuje výšku úpravy financovania projektu, ktorá sa uplatňuje v prípade nesúladu
s pravidlami verejného obstarávania
5.5. zabezpečuje vedenie a aktualizáciu údajov v ITMS
5.6. plní ďalšie úlohy v zmysle pokynov riaditeľa odboru kontroly projektov ROP
a OPBK.
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