DODATOK č. 14
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. 14 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 ôsmom bode bod 8.1. znie:
„8.1. Odbor kontroly
8.1.1. Oddelenie kontroly výkonu štátnej správy“.
2. V čl. 2 ods. 1 ôsmom bode bod 8.3. znie:
„8.3. Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii“.
3. V čl. 2 ods. 1 ôsmom bode sa vypúšťajú body 8.4. a 8.5.
4. V čl. 2 ods. 1 deviaty bod znie:
„9. Odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít
9.1. Oddelenie koordinácie prierezových priorít
9.2. Oddelenie koordinácie stratégie a iniciatív“.
5. V čl. 2 ods. 1 bod 23 znie:
„23. Odbor koordinácie protidrogovej stratégie
23.1. Oddelenie pre zahraničné vzťahy
23.2. Oddelenie pre národnú protidrogovú stratégiu
23.3. Oddelenie Národné monitorovacie centrum drog“.
6. V čl. 3 ods. 1 sa slová „Sekcia prierezových stratégií a priorít“ nahrádzajú slovami
„Odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít“ a slová „Generálny sekretariát
Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog“ sa nahrádzajú slovami
„Odbor koordinácie protidrogovej stratégie“.
7. V čl. 29 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na polročné obdobie“.
8. V čl. 29 ods. 3 písmená a) a c) znejú:
„a/ Odbor kontroly,
c/ Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii.“.
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9. V čl. 29 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d) a e).
10. Čl. 30 znie:
„Článok 30
Odbor kontroly
/1/ Okrem spoločných činností sekcie odbor najmä:
a/ koordinuje svoju kontrolnú činnosť s ostatnými odbornými útvarmi úradu vlády,
b/ spolupracuje s Ministerstvom financií SR a vykonáva následnú finančnú kontrolu
odborných útvarov úradu vlády a v organizáciách patriacich do rozpočtovej kapitoly
úradu vlády so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení so zverenými prostriedkami,
c/ vykonáva následnú finančnú kontrolu prostriedkov Európskej únie v odborných
útvaroch úradu vlády a organizáciách patriacich do rozpočtovej kapitoly úradu vlády a
vykonáva kontrolu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou,
d/ vykonáva činnosti spojené s kontrolou jednotlivých projektov OPIS podľa zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
e/ zabezpečuje právne podklady pre prípravu kontrolných úloh a pre spracovávanie
programu a organizačného zabezpečenia kontrolných úloh v spolupráci s odbormi
sekcie. Podľa potreby sa v rozsahu metodicko-právnej činnosti priamo zúčastňuje
výkonu kontroly.
/2/ Súčasťou odboru je Oddelenie kontroly výkonu štátnej správy. Oddelenie
vykonáva svoju činnosť v Prešove. Pri výkone svojej činnosti plní v regióne
Košického kraja a Prešovského kraja úlohy totožné s úlohami a pôsobnosťou
jednotlivých odborov sekcie.
/3/ Oddelenie okrem spoločných činností sekcie ďalej:
a/ vykonáva kontrolnú činnosť v subjektoch patriacich do kontrolnej pôsobnosti úradu
vlády podľa zákona o kontrole v štátnej správe,
b/ z výsledkov kontrolnej činnosti vypracováva návrhy správ a návrhy informácií na
rokovanie vlády a návrhy informácií pre vedúceho úradu vlády,
c/ na základe analýzy výsledkov kontrolnej činnosti navrhuje príslušné uznesenia
vlády,
d/ spolupracuje s jednotlivými odbormi sekcie pri spracovávaní programu
a organizačného zabezpečenia kontrol.
/4/ Kontrolnú činnosť v štátnej správe oddelenie zameriava najmä na:
a/ dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri
výkone štátnej správy, v prenesenom výkone štátnej správy, plnenie úloh a hlásení
vyplývajúcich z uznesení vlády, vrátane predkladania správ alebo informácií na
rokovanie vlády, plnenie vládnych programov a schválených priorít vychádzajúcich
z hospodárskej politiky štátu,
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b/ plnenie podmienok, ktoré boli ustanovené pri prevzatí záruk vlády za poskytnuté
úvery na štrukturálne zmeny, konverzné programy a pod.,
c/ výkon kontroly na základe závažných podaní adresovaných predsedovi vlády,
podpredsedom vlády a vedúcemu úradu vlády odstúpených na základe ich rozhodnutia
sekcii,
d/ vecnú a formálnu správnosť, na účelnosť a efektívnosť plnenia úloh v štátnej
správe,
e/ kontrolu vybavovania sťažností a petícií v rozsahu kontrolnej pôsobnosti
stanovenej úradu vlády v spolupráci s Odborom petícií a sťažností,
f/ plnenie úloh štátnej správy pri implementácii prostriedkov poskytnutých z
fondov Európskej únie v spolupráci s Odborom Centrálny kontaktný útvar OLAF
a boj proti korupcii,
g/ zabezpečuje koncepčnú, metodickú, legislatívnu a vzdelávaciu činnosť v oblasti
výkonu kontroly štátnej správy.“.
11. V čl. 31 písm. g) sa slová „odborom kontroly výkonu štátnej správy“ nahrádzajú
slovami „oddelením kontroly výkonu štátnej správy“.
12. V čl. 31 sa vypúšťa písmeno i).
13. Čl. 31 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i/ zabezpečuje koncepčnú, metodickú, legislatívnu a vzdelávaciu činnosť v oblasti
petícií a sťažností,
j/ zabezpečuje právne podklady pre prípravu kontrolných úloh a pre spracovávanie
programu a organizačného zabezpečenia kontrolných úloh v spolupráci s odbormi
sekcie. Podľa potreby sa v rozsahu metodicko-právnej činnosti priamo zúčastňuje
prešetrovania petícií a sťažností.“.
14. Nadpis čl. 32 znie: „Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii“.
15. V čl. 32 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g/ úzko spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ktoré plnia úlohy v oblasti
boja proti korupcii (EÚ, OECD, OSN a pod.) a to najmä so zameraním na jej
prevenciu.“.
16. V čl. 32 ods. 4 sa vypúšťajú písmená c), d), e), f) a h).
Doterajšie písmená g) a i) sa označujú ako písmená c) a d).
17. V čl. 32 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e/ zabezpečuje koncepčnú, metodickú, legislatívnu a vzdelávaciu činnosť v oblasti
ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii.“.
18. Čl. 33 až 35 sa vypúšťajú.
19. Čl. 36 vrátane nadpisu znie:
„Článok 36
Odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít
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/1/ Odbor plní úlohu národného spolukoordinátora pre stratégiu Európa 2020,
národného kontaktného bodu pre koordináciu Dunajskej stratégie v SR, technického
sekretariátu koordinácie vymedzených projektových oblastí Dunajskej stratégie
v zodpovednosti SR pre dunajský región, obnovenej stratégie EÚ pre trvalo
udržateľný rozvoj a koordinačného pracoviska pre horizontálne priority informačná
spoločnosť a trvalo udržateľný rozvoj. Odbor zabezpečuje koordináciu úloh
vyplývajúcich pre SR zo stratégie Európa 2020, z Dunajskej stratégie a z obnovenej
stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj. Do pôsobnosti odboru spadá koordinácia
plnenia cieľov vyplývajúcich z Národného strategického a referenčného rámca na roky
2007-2013 vo vzťahu k horizontálnym prioritám informačná spoločnosť a trvalo
udržateľný rozvoj. Odbor ďalej zabezpečuje obsahové a tematické zameranie
Národného konventu o Európskej únii a koordináciu realizátora aktivít, plní úlohu
národného kontaktného bodu pre Twinning a TAIEX, koordinuje zastúpenie a činnosť
úradu vlády v pracovných orgánoch medzinárodných organizácií.
/2/ V rámci odboru prierezových priorít a stratégií pôsobia:
a/ sekretariát Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj,
b/ sekretariát Rady vlády SR pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi
operáciami,
c/ sekretariát Pracovnej skupiny pre trvalo udržateľný rozvoj,
d/ sekretariát Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu trvalo udržateľný rozvoj
e/ sekretariát Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu informačnú spoločnosť,
f/ sekretariát Pracovnej skupiny pre Dunajskú stratégiu,
g/ sekretariát Pracovnej skupiny pre stratégiu Európa 2020.
/3/ Odbor sa organizačne člení na:
a/ Oddelenie koordinácie prierezových priorít
b/ Oddelenie koordinácie stratégií a iniciatív.“.
20. Čl. 37 sa vypúšťa.
21. Nadpis čl. 54 znie: „Odbor koordinácie protidrogovej stratégie“.
22. V čl. 54 odsek 1 znie:
„/1/ Odbor je výkonným orgánom Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu
drog (ďalej len „výbor") ako poradného orgánu vlády pre drogovú problematiku.
Zodpovedá za koordináciu plnenia úloh Národného programu boja proti drogám a jeho
Akčných plánov. Pripravuje rokovania výboru, zabezpečuje jeho zasadania
a zodpovedá za realizáciu prijatých záverov a plní úlohy spojené s organizačným a
administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru. Zabezpečuje realizáciu
protidrogovej politiky vlády.“.
23. V čl. 54 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „generálny sekretariát“ nahrádzajú slovom
„odbor“.
24. V čl. 54 odsek 3 znie:
„/3/ Odbor sa organizačne člení na :
a/ oddelenie pre zahraničné vzťahy,
b/ oddelenie pre národnú protidrogovú stratégiu,
c/ oddelenie Národné monitorovacie centrum drog.“.
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Čl. II
Účinnosť
Dodatok č. 14 k Organizačnému poriadku Úradu vlády SR nadobúda účinnosť 29.
novembra 2010.

V Bratislave ............................ 2010

Viktor Nižňanský
vedúci
Úradu vlády Slovenskej republiky
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Vedúci úradu vlády

Vedúci
služobného úradu
Kancelária predsedu
vlády

Kancelária zboru
poradcov

Kancelária
podpredsedu vlády pre
ľudské práva
a národnostné menšiny

Zbor
poradcov

Kancelária
Bezpečnostnej rady SR

Kancelária vedúceho úradu
vlády

Odbor koordinácie
protidrogovej stratégie

Oddelenie pre zahraničné
vzťahy

Oddelenie
verejného
obstarávania

Kancelária
vedúceho
služobného úradu

Vnútorný
audítor

Osobný
úrad

Oddelenie pre národnú
protidrogovú stratégiu

Úrad splnomocnenca
vlády SR
pre rómske komunity

Sekcia vládnej
legislatívy

Sekcia kontroly
a boja proti
korupcii

Odbor vládnej
legislatívy

Odbor kontroly

Odbor aproximácie
práva

Oddelenie
kontroly
výkonu štátnej
správy

Odbor petícií
a sťažností

Odbor
Centrálny kontaktný
útvar OLAF a boj
proti korupcii

Splnomocnenec vlády SR pre
územnú samosprávu, integrovaný
manažment povodí a krajiny

Odbor koordinácie
prierezových
stratégií a priorít

Oddelenie
koordinácie
prierezových priorít

Oddelenie
koordinácie
stratégie a iniciatív

Úrad splnomocnenca
vlády SR
pre informačnú spoločnosť

Oddelenie Národné
monitorovacie centrum drog

Sekcia
koordinácie
fondov EÚ

Sekcia ľudských
práv a rovnakého
zaobchádzania

Sekcia
národnostných
menšín

Riadiaci orgán pre
operačný program
Informatizácia
spoločnosti

Odbor Informačnotechnologický
monitorovací systém
(„ITMS“)

Odbor všeobecných
práv a implementácie
medzinárodných
ľudskoprávnych
dohovorov

Odbor postavenia
a práv
národnostných
menšín

Odbor koordinácie
a riadenia OPIS

Odbor metodiky

Odbor rovnakého
zaobchádzania
a rodovej rovnosti

Odbor národnostného
školstva
a menšinových kultúr

Odbor
monitorovania
a hodnotenia OPIS

Oddelenie
implementácie
grantovej schémy na
podporu kultúr
národnostných
menšín

Odbor regionálnych
expozitúr OPIS

Odbor
informovanosti a
publicity

Odbor riadenia
a implementácie
Operačného
programu Technická
pomoc

Odbor komunikácie,
vonkajších vzťahov
a podpory
interkultúrneho
dialógu

Oddelenie
metodiky
a sektorálnej
koordinácie

Odbor monitorovania
a hodnotenia
zahraničnej finančnej
pomoci

Oddelenie monitorovania
a hodnotenia Rámca
podpory Spoločenstva
a predvstupovej pomoci

Odbor
regionálnej politiky

Oddelenie monitorovania
a hodnotenia Národného
strategického referenčného
rámca

Oddelenie
Euro-Info
Centrum

Odbor riadenia
a implementácie
technickej pomoci
OPIS

Odbor krízového
manažmentu
a bezpečnosti
štátu

Oddelenie
krízového
manažmentu

Oddelenie
kontroly
bezpečnosti
štátu

Odbor vládnej
agendy

Tlačový
a informačný
odbor

Odbor protokolu

Odbor riadenia
a implementácie
Finančného
mechanizmu EHP
a NFM

Ekonomický
odbor

Odbor riadenia
a implementácie ŠFM

Odbor
informatiky
a elektron.
služieb

Oddelenie
užívateľskej
podpory

Oddelenie
podateľne a
registratúry

Oddelenie
informačných
systémov

Oddelenie
ochrany
utajovaných
skutočností
Šifrový
orgán
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