DODATOK č. 15
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. 15 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 sa vypúšťa bod 10.
2. V čl. 2 ods. 1 bode 11 sa vypúšťajú body 11.3 a 11.4.
3. V čl. 2 ods. 1 bode 12 body 12.2. a 12.3. znejú:
„12.2. Odbor národnostného školstva,
12.3. Odbor kultúry národnostných menšín.“.
4. V čl. 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Sekcia koordinácie fondov EÚ“.
5. V čl. 30 ods. 2 sa vypúšťajú druhá a tretia veta.
6. Čl. 42b až 42h sa vypúšťajú.
7. V čl. 43 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „Slovensko-maďarskej zmiešanej komisii pre
záležitosti menšín, Slovensko-ukrajinskej zmiešanej komisii pre záležitosti menšín“.
8. V čl. 43 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „ostatnými“.
9. V čl. 43 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c) a d).
10. V čl. 44 písm. c) sa za slová „ľudské práva,“ vkladajú slová „národnostné menšiny
a rodovú rovnosť“.
11. V § 44 písm. j) sa za slovo „odborom“ vkladajú slová „postavenia a práv“.
12. V § 44 písm. o) sa slová „grantových schém (domácich a medzinárodných)“ nahrádzajú
slovami „dotačných schém“.
13. § 44 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
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„p) vykonáva gesciu nad prierezovou agendou týkajúcou sa podpory interkultúrneho
dialógu, vrátane interkultúrneho vzdelávania a inovatívnych projektov v oblasti
interetnických vzťahov.“.
14. V čl. 45 písm. g) sa slová „grantových schém (domácich a medzinárodných)“ nahrádzajú
slovami „dotačných schém“.
15. V čl. 45 písm. h) sa slová „v spolupráci“ nahrádzajú slovom „spolupracuje“, slová
„koordinuje tvorbu“ sa nahrádzajú slovami „pri koordinácii tvorby“ a slovo „menšine“ sa
nahrádza slovom „menšiny“.
16. V čl. 45 sa vypúšťa písmeno i).
17. Čl. 45 sa dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i/ v spolupráci so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí sleduje vývoj ľudskoprávnej
dimenzie medzinárodných vzťahov – najmä iniciatívy a normotvorbu na úrovni Európskej
únie, v rámci OSN, OBSE a Rady Európy;
j/ v súčinnosti s ostatnými vecne príslušnými rezortmi a organizáciami vykonáva činnosti
spojené s prierezovou agendou práv migrantov, utečencov a azylantov, venuje sa
ľudskoprávnej dimenzii rozvojovej pomoci a rozvojového vzdelávania;
k/ venuje sa prierezovej agende extrémizmu, nenávistnej reči a náboženstvu vo vzťahu
k ľudským právam.“.
18. Čl. 45a a 45b sa vypúšťajú.
19. V čl. 45c ods. 2 písm. b) sa slová „pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť“ nahrádzajú slovami „pre národnostné menšiny a etnické skupiny“.
20. V čl. 45c ods. 2 písm. d) sa slová „v oblasti ochrany a podpory kultúry národnostných
menšín“ nahrádzajú slovami „a v Slovensko-ukrajinskej zmiešanej komisii pre záležitosti
menšín“.
21. V čl. 45c ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a menšinových kultúr“.
22. V čl. 45c ods. 3 písmeno c) znie:
„c/ Odbor kultúry národnostných menšín“.
23. V čl. 45d písm. d) sa slová „pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť“
nahrádzajú slovami „pre národnostné menšiny a etnické skupiny“.
24. V čl. 45d sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).
25. Nadpis čl. 45e znie: „Odbor národnostného školstva“.
26. V čl. 45e sa vypúšťajú písmená d) a e).
27. Nadpis čl. 45f znie: „Odbor kultúry národnostných menšín“.
28. V čl. 45f uvádzacej vete sa slovo „Oddelenie“ nahrádza slovom „Odbor“.
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29. Čl. 45f sa dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:
„c/ v spolupráci s Odborom postavenia a práv národnostných menšín sa spolupodieľa na
vypracúvaní štátnej koncepcie podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry
príslušníkov národnostných menšín (koncepcie menšinovej politiky štátu),
d/ organizačno-technicky, odborne a metodicky zabezpečuje činnosti súvisiace s výkonom
zriaďovateľskej právomoci podpredsedu vlády voči kultúrnym inštitúciám národnostných
menšín,
e/ odborne zabezpečuje výkon právomocí podpredsedu vlády, ktorými sa spolupodieľa na
plnení úloh týkajúcich sa televízneho a rozhlasového vysielania programov v jazykoch
národnostných menšín.“.

Čl. II
Účinnosť
Dodatok č. 15 k Organizačnému poriadku Úradu vlády SR nadobúda účinnosť
1. januára 2011.

V Bratislave 17. decembra 2010

Viktor Nižňanský
vedúci
Úradu vlády Slovenskej republiky
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