DODATOK č. 12
k Organizačnému poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky
zo dňa 1. júna 2007
Podľa čl. 3 ods. 3 písm. c/ bodu 3 Organizačného poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky
zo dňa 1. júna 2007
vydávam
Dodatok č. 12 k Organizačnému poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky.

Čl. I
Organizačný poriadok Úradu vlády Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 2 ods. 1 bode 3 sa vypúšťa bod 3.2.
2. V čl. 2 ods. 1 bod 7 znie:
„7. Sekcia vládnej legislatívy
7.1. Odbor vládnej legislatívy
7.2. Odbor aproximácie práva“.
3. V čl. 2 ods. 1 sa vypúšťa bod 10.
Doterajšie body 11 až 21 sa označujú ako body 10 až 20.
4. V čl. 2 ods. 1 sa bod 12 dopĺňa bodom 12.4., ktorý znie:
„12.4. Odbor riadenia a implementácie technickej pomoci OPIS“.
5. V čl. 2 ods. 1 bod 15 znie:
„15. Odbor protokolu“.
6. V čl. 2 ods. 1 sa za bod 18 vkladajú body 19 až 21, ktoré znejú:
„19. Odbor medzinárodnej spolupráce a poskytovania zahraničnej pomoci
20. Odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho
finančného mechanizmu
21. Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu“.
Doterajšie body 19 a 20 sa označujú ako body 22 a 23.
7. V čl. 2 ods. 2 druhý bod znie:
„2. splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí
a krajiny,“.
8. V čl. 2 ods. 2 sa vypúšťa štvrtý bod.
9. V čl. 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Sekcia riadenia a implementácie zahraničnej
finančnej pomoci“ a za slová „Odbor krízového manažmentu“ sa vkladajú slová:
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„Odbor medzinárodnej spolupráce a poskytovania zahraničnej pomoci
Odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu“.
10. V čl. 21 odsek 2 znie:
„(2) Súčasťou Kancelárie zboru poradcov je Zbor poradcov.“.
11. Čl. 23 sa vypúšťa.
12. V čl. 24 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.
13. V čl. 24 odsek 3 znie:
„(3) Sekcia sa organizačne člení na:
a) Odbor vládnej legislatívy,
b) Odbor aproximácie práva.“.
14. Čl. 25 sa vypúšťa.
15. Nadpis čl. 26 znie: „Odbor vládnej legislatívy“.
16. V čl. 26 úvodnej vete a písmene a) sa za slová „súkromného práva“ vkladajú slová „a
verejného práva“.
17. Čl. 27 sa dopĺňa písmenami i) až p), ktoré znejú:
„i/ v rámci informačnej a oznamovacej povinnosti voči Európskej únii identifikuje
a zabezpečuje notifikáciu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky, do ktorých bola vykonaná transpozícia právnych
aktov Európskej únie,
j/ podieľa sa na príprave pozičných dokumentov k návrhom právne záväzných aktov
Európskej únie, za tým účelom sa zúčastňuje na zasadnutiach Komisie pre európske
záležitosti Ministerstva zahraničných vecí SR pripravujúcej pozície pre zasadnutia
pracovných skupín a pracovných výborov Rady EÚ, Komisie pre záležitosti EÚ
COREPER I a COREPER II a Rezortných koordinačných skupín na ústredných
orgánoch štátnej správy,
k/ plní funkciu národného koordinátora medzištátneho systému pri riešení problémov
vnútorného trhu- SOLVIT, v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy
zabezpečuje riešenie problémov súvisiacich s nesprávnym uplatňovaním pravidiel
vnútorného trhu spôsobené administratívou členských krajín Európskej únie,
l/ podieľa sa na príprave zásadných opatrení a návrhov z hľadiska požiadaviek
vyplývajúcich z práva Európskej únie, v tejto súvislosti kontroluje a vyhodnocuje
efektívnosť prijatých opatrení zameraných na odstraňovanie transpozičného deficitu
smerníc Európskej únie,
m/ vykonáva zber aktuálnych informácií týkajúcich sa transpozície smerníc Európskej
únie do slovenského právneho poriadku, vyhodnocuje ich a navrhuje príslušné
opatrenia,
n/ vedie centrálnu databázu prekladov právnych aktov Európskej únie a slovenských
všeobecne záväzných právnych predpisov, sprístupňuje databázu pre potreby
ústredných orgánov štátnej správy a podľa požiadaviek aj pre verejnosť,

2

o/ zabezpečuje finálnu kontrolu kvality prekladov právnych aktov Európskej únie,
spolupracuje s jej prekladateľskými službami,
p/ podľa požiadaviek inštitúcií Európskej únie rieši terminologické problémy
vznikajúce v procese prekladov, v prípade potreby navrhuje prijatie korigénd
k publikovaným prekladom právnych aktov Európskej únie.“.
18. Čl. 28 sa vypúšťa.
19. Čl. 39, 40, 40a, 41a a 41b sa vypúšťajú.
20. V čl. 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) Odbor riadenia a implementácie technickej pomoci OPIS“.
21. V čl. 46 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „Sekcie riadenia a implementácie
zahraničnej finančnej pomoci“.
22. V čl. 46 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
23. Za čl. 46c sa vkladá čl. 46d, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 46d
Odbor riadenia a implementácie technickej pomoci OPIS
/1/ Odbor riadenia a implementácie technickej pomoci OPIS vykonáva časť funkcií
riadiaceho orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, vypracúva
stanoviská, informácie a podklady na rokovania vlády v oblasti technickej pomoci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Odbor koordinuje programovanie,
finančné riadenie a implementáciu technickej pomoci OPIS.
/2/ Pri výkone svojej činnosti najmä:
a/ zabezpečuje a vykonáva
proces programovania, implementácie, finančného
riadenia a kontroly projektov technickej pomoci zo štrukturálnych fondov pre OPIS
spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v programovom období 2007-2013, vrátane
finančného plánu,
b/ spolupracuje pri príprave splnomocnenia o delegovaní právomocí na
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „ SORO“) pre TP OPIS
v spolupráci s RO OPIS a kontroluje výkon týchto delegovaných právomocí v rámci
TP OPIS,
c/ pripravuje koncepčné, strategické a metodické dokumenty týkajúce sa systému
riadenia, implementácie a kontroly TP OPIS,
d/ zabezpečuje prípravu požiadaviek na technickú pomoc OPIS a súvisiacich
programových dokumentov,
e/ spolupracuje pri tvorbe hodnotiacich kritérií pre projekty technickej pomoci v rámci
OPIS,
f/ zabezpečuje výkon aktivít súvisiacich s procesom finančného riadenia a
s implementačným procesom projektov v rámci TP OPIS v rámci RO a SORO,
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g/ spolupracuje pri hodnotení stavu implementácie procesov riadenia a kontroly
oprávnených subjektov RO a SORO participujúcich na implementácii TP OPIS,
h/ zabezpečuje vytvorenie efektívneho systému riadenia, implementácie a kontroly
technickej pomoci OPIS,
i/ koordinuje, zabezpečuje a vykonáva proces kontroly Žiadosti o platbu podľa čl. 60
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia EK (ES) č. 1828/2006, ktoré
zahrňuje administratívnu kontrolu a prípadnú kontrolu na mieste,
j/ vykonáva finančné operácie a kontroluje Žiadosti o platbu v rámci prioritnej osi č. 4
Technická pomoc OPIS v rámci riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) a SORO, vrátane
kontroly verejného obstarávania,
k/ zabezpečuje a vykonáva v rámci schvaľovacieho procesu Žiadosti o platbu kontrolu
na mieste v rámci prioritnej osi č. 4 Technická pomoc OPIS v rámci RO a SORO a
zabezpečuje vytvorenie a zloženie kontrolnej skupiny pre kontrolu projektu na mieste,
l/ zabezpečuje a vykonáva proces predloženia schválenej Žiadosti o platbu spolu so
Záznamom z administratívnej kontroly na platobnú jednotku,
m/ zabezpečuje a vykonáva evidenciu a aktualizáciu údajov Žiadosti o platbu v rámci
prioritnej osi č. 4 Technická pomoc OPIS v rámci RO a SORO v systéme informačnotechnologického monitorovacieho systému,
n/ zabezpečuje a vykonáva vysporiadanie finančných vzťahov (vrátenie finančných
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, ktoré platobná jednotka poskytla prijímateľovi)
v rámci projektov technickej pomoci OPIS,
o/ zabezpečuje vypracovanie odhadov očakávaných výdavkov pre TP OPIS v
stanovených termínoch,
p/ zabezpečuje spracovanie a aktualizáciu údajov o čerpaní finančných prostriedkov
EÚ a spolufinancovania zo ŠR pre projekty TP OPIS,
r/ spolupracuje s ostatnými orgánmi, Sprostredkovateľským orgánom, Centrálnym
koordinačným orgánom a Európskou komisiou pri finančnom riadení
a implementácii technickej pomoci OPIS zo štrukturálnych fondov.“.
24. Nadpis čl. 49 znie: „Odbor protokolu“.
25. Za čl. 52 sa vkladajú čl. 52a až 52c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Článok 52a
Odbor medzinárodnej spolupráce a poskytovania zahraničnej pomoci
/1/ Odbor medzinárodnej spolupráce a poskytovania zahraničnej pomoci riadi
a metodicky koordinuje prípravu a implementáciu programov a projektov bilaterálnej
a multilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky s partnerskými štátmi
a medzinárodnými organizáciami, podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.
/2/ Pri výkone svojej činnosti najmä:
a/ koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy
v procese prípravy a implementácie programov a projektov bilaterálnej
a multilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky s partnerskými štátmi
a medzinárodnými organizáciami,
b/ plní úlohu národného kontaktného bodu pre Twinning a TAIEX,
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c/ koordinuje národné stanoviská k programom pomoci Európskej únie kandidátskym
a potenciálnym kandidátskym štátom na vstup do Európskej únie v rámci Nástroja
predvstupovej pomoci (IPA),
d/ podieľa sa na príprave stanovísk k programom pomoci Európskej únie v rámci
Nástroja európskej susedskej politiky (ENPI),
e/ vyjednáva podmienky spolupráce s partnerskými štátmi a medzinárodnými
organizáciami v oblastiach súvisiacich s kompetenciami úradu vlády,
f/ spolupracuje pri vypracúvaní hodnotiacich správ o implementácii a efektívnosti
programov a projektov bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce,
g/ poskytuje priamu podporu Národnému koordinátorovi zahraničnej pomoci,
h/ spolupracuje na príprave národných strategických materiálov a pripravuje podklady
na rokovanie vlády a poradných orgánov vlády o prioritách Slovenskej republiky
v medzinárodných organizáciách a zámeroch bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce
Slovenskej republiky v oblastiach súvisiacich s kompetenciami úradu vlády,
i/ koordinuje spracovanie národných vstupov pre potreby Európskej únie
a medzinárodných organizácií,
j/ podieľa sa na vypracovaní štúdií a analýz Európskej únie a medzinárodných
organizácií v oblastiach súvisiacich s kompetenciami úradu vlády,
k/ koordinuje zastúpenie a činnosť úradu vlády v pracovných orgánoch
medzinárodných organizácií, ktorými sú najmä Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“), Organizácia Spojených národov (ďalej len
„OSN“) a Medzinárodná telekomunikačná únia ( ďalej len „ITU“),
l/ zastupuje úrad vlády v Koordinačnom výbore pre pôsobenie Slovenskej republiky
v OECD,
m/ zúčastňuje sa koordinačných porád Ministerstva zahraničných vecí SR, týkajúcich
sa členstva Slovenskej republiky v pracovných orgánoch OSN,
n/ zastupuje Slovenskú republiku vo vybraných riadiacich výboroch EÚ a pracovných
orgánoch OECD, OSN a ITU.
Článok 52b
Odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho
finančného mechanizmu
/1/ Hlavné úlohy odboru sú koordinácia programovania, implementácie,
monitorovania a hodnotenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu (ďalej len „NFM“).
/2/ Pri výkone svojej činnosti najmä:
spolupracuje pri uzatváraní medzinárodných zmlúv týkajúcich sa zahraničnej pomoci
Slovenskej republike,
b/ zúčastňuje sa na rokovaniach hodnotiacich komisií vytvorených na výber a
hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predkladaných v jednotlivých
oblastiach a nástrojoch pomoci, kde vykonáva dohľad nad dodržaním pravidiel,
postupov a kritérií pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku,
c/ vypracúva správy o implementácií Finančného mechanizmu EHP a NFM
predkladané vláde,
d/ vedie kompletnú evidenciu projektov plánovaných, implementovaných
a ukončených, financovaných z prostriedkov EHP a NFM,

5

e/ pripravuje podklady na rokovanie vlády a poradných orgánov vlády SR
o poskytovaní a využívaní pomoci EHP a NFM,
f/ spolupracuje so zastupiteľskými úradmi štátov EÚ, Nórskeho kráľovstva
a zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v týchto štátoch,
g/ spolupracuje s partnerskými inštitúciami krajín Európskeho spoločenstva,
h/ zodpovedá za celkovú administratívu, koordináciu a použitie finančných
prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a NFM,
i/ pripravuje, zabezpečuje a dohliada na vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí
v rámci príloh B a C memoránd o porozumení k implementácii Finančného
mechanizmu EHP a NFM,
j/ metodicky a administratívne riadi a kontroluje prípravu, výber, realizáciu,
monitorovanie a hodnotenie projektov financovaných v rámci Finančného
mechanizmu EHP a NFM,
k/ vypracováva Výročné správy o implementácií Finančného mechanizmu EHP a
Výročné správy o implementácii NFM,
l/ vykonáva funkciu sekretariátu Národného monitorovacieho výboru pre Finančný
mechanizmus EHP a NFM.
Článok 52c
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
/1/ Hlavné úlohy odboru sú koordinácia programovania, implementácie,
monitorovania a hodnotenia Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ďalej len
„ŠFM“).
/2/ Pri výkone svojej činnosti najmä:
a/ spolupracuje pri uzatváraní medzinárodných zmlúv týkajúcich sa zahraničnej
pomoci Slovenskej republike,
b/ zúčastňuje sa na rokovaniach hodnotiacich komisií vytvorených na výber a
hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predkladaných v jednotlivých
oblastiach a nástrojoch pomoci, kde vykonáva dohľad nad dodržaním pravidiel,
postupov a kritérií pre hodnotenie projektových zámerov a návrhov projektov,
c/ vypracúva správy o implementácii ŠFM predkladané vláde,
d/ vedie kompletnú evidenciu projektov plánovaných, implementovaných
a ukončených, financovaných z prostriedkov ŠFM,
e/pripravuje podklady na rokovanie vlády a poradných orgánov vlády SR
o poskytovaní a využívaní pomoci ŠFM,
f/ spolupracuje so zastupiteľskými úradmi štátov EÚ, Švajčiarskej konfederácie
a zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v týchto štátoch,
g/ spolupracuje s partnerskými inštitúciami krajín Európskeho spoločenstva,
h/ zodpovedá za celkovú administratívu, koordináciu a použitie finančných
prostriedkov zo ŠFM,
i/ pripravuje, zabezpečuje a dohliada na vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí
v rámci ŠFM,
j/ metodicky a administratívne riadi a kontroluje prípravu, výber, realizáciu,
monitorovanie a hodnotenie projektov financovaných v rámci ŠFM,
k/ vypracováva Výročné správy o implementácii ŠFM,
l/ vykonáva funkciu sekretariátu Národného monitorovacieho výboru pre ŠFM.“.
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26. V čl. 56 ods. 1 druhý bod znie:
„2. splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí
a krajiny – plní úlohy zamerané na riešenie zásadných otázok rozvoja územnej
samosprávy , komunálnej reformy, prijímania a realizácie systémových opatrení na
znižovanie povodňových rizík, sucha a adaptácie krajinnej štruktúry na zmeny klímy.
27. V čl. 56 ods. 1 sa vypúšťa štvrtý bod.

Čl. II
Dodatok č. 12 k Organizačnému poriadku Úradu vlády SR nadobúda účinnosť
30. augusta 2010.

V Bratislave 25. augusta 2010

Viktor Nižňanský
vedúci
Úradu vlády Slovenskej republiky
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