Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky

Dodatok č. 29
z 24. mája 2018
k Organizačnému poriadku
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 30/2011 z 24. júna 2011

Vypracoval
Odbor právnych služieb
Gestor
Odbor právnych služieb

Meno a priezvisko

Dátum

Mgr. Jana Meňušová

22.05.2018

Mgr. Silvia Hainová

22.05.2018

Podpis

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. júna 2018
Doba platnosti: na dobu neurčitú
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov.

Informácia o zmenách:
Týmto dodatkom sa vzhľadom na novú legislatívu Slovenskej republiky vytvára v pôsobnosti
sekcie práce nový organizačný útvar, a to odbor sociálnej ekonomiky.
Zároveň sa týmto dodatkom upravujú kompetencie sekcie sociálnej a rodinnej politiky
v dôsledku vzniku nového organizačného útvaru v jej pôsobnosti, a to odboru akreditácií.

Článok 1

1.

V článku 16 odsek 1 znie
„(1) Sekcia práce riadi a koordinuje tvorbu štátnej politiky rozvoja regionálnej
zamestnanosti, politiky trhu práce, služieb zamestnanosti, sociálnej ekonomiky,
minimálnej mzdy, riadi a koordinuje tvorbu štátnej národohospodárskej politiky
zamestnanosti v nadväznosti na stratégiu Európa 2020, vypracúva návrhy stratégie
využívania ESF v oblasti svojej pôsobnosti, v odôvodnených prípadoch participuje
na príprave a realizuje projekty spolufinancované z európskych zdrojov. Plní úlohy v
rozsahu pôsobnosti ministerstva v oblasti tvorby a realizácie politiky
pracovnoprávnych vzťahov, mzdovej politiky a ochrany práce, vrátane inšpekcie
práce a nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. V týchto oblastiach vypracúva
analyticko-prognostické materiály, stratégie, koncepcie, návrhy štátnej politiky,
podklady do návrhov a stanovísk vo vzťahu k európskym a medzinárodným
organizáciám a inštitúciám, v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti v týchto častiach
poskytuje súčinnosť iným vecne príslušným organizačným útvarom, z vecného
hľadiska vypracováva návrhy zásadných prierezových zákonov a návrhy príslušných
vykonávacích právnych predpisov,“.

2.

V článku 16 odsek 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie
„d) odbor sociálnej ekonomiky,“
a pôvodne označené písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

3.

V článku 17 odsek 4 písmeno a) znie
„a) analyzuje právnu úpravu v oblasti zamestnanosti z vecného hľadiska a z hľadiska
súladu s príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie, s príslušnými
Dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, ktorými je Slovenská republika
viazaná a s príslušnými ustanoveniami Európskej sociálnej charty (revidovanej),
ktorými je Slovenská republika viazaná,“.

4.

V článku 17 odseku 4 písmeno b) znie
„b) vypracúva z vecného hľadiska návrhy zásadných prierezových zákonov v oblasti
služieb zamestnanosti a návrhy vykonávacích právnych predpisov.“.
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5.

Za článok 19 sa vkladá článok 20, ktorý vrátene nadpisu znie
„Článok 20
Odbor sociálnej ekonomiky
(1) Odbor sociálnej ekonomiky plní úlohy ministerstva v oblasti sektora sociálnej
ekonomiky, vrátane úloh v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory najmenej
rozvinutým okresom. Zabezpečuje implementáciu a realizáciu zákona o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch. Zabezpečuje podklady v procese priznania resp.
zrušenia štatútu registrovaného sociálneho podniku. Zabezpečuje podklady v procese
priznania, resp. zrušenia postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej
ekonomiky. Odbor sociálnej ekonomiky vedie register sociálnych podnikov
a zverejňuje ho na webovom sídle ministerstva. Odbor sociálnej ekonomiky vedie
zoznam organizácií sektora sociálnej ekonomiky a zverejňuje ho na webovom sídle
ministerstva.
(2) Odbor sociálnej ekonomiky v oblasti analytickej činnosti
a) sústavne sleduje a vyhodnocuje situáciu na trhu práce v súvislosti so sociálnou
ekonomikou a sociálnym podnikaním,
b) zabezpečuje tvorbu, zhromažďovanie, spracúvanie, šírenie, sprístupňovanie
a publikovanie informácií, štatistických údajov a analýz v oblasti sociálnej
ekonomiky.
(3) Odbor sociálnej ekonomiky v oblasti tvorby a realizácie štátnej politiky rozvoja
regionálnej zamestnanosti vypracúva návrhy opatrení smerujúcich k začleneniu na
trh práce najmä znevýhodnených a zraniteľných osôb vrátane sociálneho
zamestnávania a lokálnych projektov a programov na udržanie pracovných návykov
znevýhodnených skupín na trhu práce.
(4) Odbor sociálnej ekonomiky v oblasti tvorby návrhov zákonov a legislatívnych
opatrení v rámci svojej vecnej pôsobnosti
a) spolupracuje s odborom pracovnej legislatívy a legislatívy trhu práce pri
vypracúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti sociálnej
ekonomiky,
b) analyzuje právnu úpravu v oblasti sociálnej ekonomiky z vecného hľadiska
a z hľadiska súladu s príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie.
(5) Odbor sociálnej ekonomiky
a) vykonáva kontrolu dodržiavania povinností podľa zákona o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch,
b) vyhodnocuje výročné správy registrovaných sociálnych podnikov,
c) spolupracuje na tvorbe projektov súvisiacich s oblasťou sociálnej ekonomiky
a sociálneho podnikania,
d) vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaných vládou SR, poradnými
orgánmi vlády SR a Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky,
e) vybavuje vo svojej pôsobnosti podania fyzických osôb a právnických osôb, ak je
na konanie vo veci príslušné ministerstvo.“.
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6.

V článku 22 odsek 13 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie
„f) odbor akreditácií.“.

7.

V článku 25 sa slovo „sociálno-právnej“ vo všetkých jeho gramatických tvaroch nahrádza
v celom texte článku slovom „sociálnoprávnej“ v príslušnom gramatickom tvare.

8.

V článku 25 odseku 2 písmeno q) znie
„q) poskytuje súčinnosť odboru akreditácií na účely správneho konania vo veciach
akreditácií v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“.

9.

V článku 27 odsek 2 písmeno p) znie
„p) poskytuje súčinnosť odboru akreditácií na účely správneho konania vo veciach
akreditácií v oblasti sociálnych služieb,“.

10. V článku 27 odsek 2 sa vypúšťa písmeno q) a pôvodne označené písmená r) až w) sa
označujú ako písmená q) až v).
11. Za článok 28 sa vkladá nový článok 28a, ktorý vrátane svojho nadpisu znie
„Článok 28a
Odbor akreditácií
(1) Odbor akreditácií plní a zabezpečuje úlohy súvisiace s akreditačným procesom, ako
aj rozhodovaciu činnosť vo veciach akreditácií pre oblasť sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a sociálnych služieb. Činnosti vykonáva autonómne a
oddelene od vecných útvarov sekcie sociálnej a rodinnej politiky, s ktorými pre
akreditačný proces a pre samotné správne konanie vo veciach akreditácií
spolupracuje. Spracováva podklady súvisiace s činnosťou Akreditačnej komisie
ministerstva a pripravuje návrhy rozhodnutí o akreditáciách. Vykonáva úkony
v správnom konaní v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti, najmä zhromažďuje
podklady pre rozhodnutie, pripravuje dožiadania na zadováženie dôkazných
prostriedkov, vykonáva ohliadky u žiadateľov o akreditáciu / akreditovaných
subjektov. Pri výkonne činností plní ostatné úlohy vyplývajúce z príslušných
právnych a vykonávacích predpisov v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti.
(2) Odbor akreditácií
a) organizačne zabezpečuje zasadnutia Akreditačnej komisie ministerstva a plní
úlohy súvisiace s činnosťou Akreditačnej komisie ministerstva,
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b) plní úlohy vyplývajúce z funkcie tajomníka Akreditačnej komisie ministerstva vo
veciach akreditácií pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a pre oblasť sociálnych služieb,
c) spracováva podklady súvisiace s činnosťou Akreditačnej komisie ministerstva a
pripravuje návrhy rozhodnutí o akreditáciách,
d) vykonáva úkony v správnom konaní v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti, najmä
zhromažďuje podklady pre rozhodnutie, pripravuje dožiadania na zadováženie
dôkazných
prostriedkov,
vykonáva
ohliadky
u žiadateľov
o akreditáciu/akreditovaných subjektov,
e) dohliada na plnenie a dodržiavanie podmienok na základe udelenej akreditácie,
o zistených nedostatkoch informuje Akreditačnú komisiu ministerstva
a zabezpečuje prijatie plnenia opatrení vedúcich k náprave,
f)

participuje na príprave návrhov zákonov a právnych predpisov iných
organizačných útvarov ministerstva a iných rezortov súvisiacich s vecnou náplňou
odboru,

g) vybavuje v rozsahu svojej pôsobnosti podania fyzických osôb a právnických osôb,
ak je na konanie vo veci príslušné ministerstvo,
h) organizuje semináre, konferencie a iné podujatia v oblasti svojej vecnej
pôsobnosti,
i)

spolupracuje pri výkone kontroly vo veciach dodržiavania plnenia podmienok
udelenej akreditácie,

j)

spolupracuje s predsedom Akreditačnej komisie ministerstva pri zabezpečení
účasti zamestnanca ministerstva pri overovaní skutočností uvedených v žiadosti o
akreditáciu, pokiaľ tieto skutočnosti budú členovia Akreditačnej komisie
ministerstva overovať na mieste,

k) vykonáva preskúmavanie dodržiavania podmienok za akých bola udelená
akreditácia,
l)

spolupracuje s vecne príslušnými odbormi sekcie sociálnej a rodinnej politiky
a participuje pri riešení vzájomných systémových väzieb a súvislosti pri
vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a poskytovaní sociálnych služieb v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti,

m) spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva v rozsahu svojej
vecnej pôsobnosti,
n) sleduje a hodnotí vývoj v oblasti akreditácií,
o) vedie a spracováva zoznam akreditovaných subjektov vo svojej vecnej
pôsobnosti.“
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12. Ruší sa príloha č. 1 k organizačnému poriadku a vydáva sa nová príloha č. 1
k organizačnému poriadku

Článok 2
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júna 2018.

Ján Richter
minister
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