Štatút
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Štatút Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "štatút") na
základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vymedzuje pôsobnosť a
úlohy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), ustanovuje
zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ministerstvám,
ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.
(2) Zásady organizácie ministerstva, zásady činnosti a úlohy uvedené v štatúte sú záväzné
pre vydanie organizačného poriadku ministerstva.
Čl. 2
(1) Ministerstvo pôsobí na základe zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").
(2) Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami
zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.1)
(3) Ministerstvo je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(4) Ministerstvo je služobným úradom.2)
(5) Sídlom ministerstva je Bratislava.
Čl. 3
Pôsobnosť ministerstva
(1) Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre
priemysel s výnimkou potravinárstva a stavebných výrobkov,
energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
teplárenstvo a plynárenstvo,
ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín
a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
podporu malého podnikania a stredného podnikania,

a)
b)
c)
d)
e)
1

2)

)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o doplnení niektorých zákonov.
predpisov.
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podpory podnikateľského prostredia,
g) vnútorný obchod, zahraničný obchod a ochranu spotrebiteľa,
h) ochranu a racionálne využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a
využívaním ložísk nerastov,
i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v
banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
j) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
k) kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a
prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
l) koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie,
m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére.
(2) V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo môže zriaďovať rozpočtové organizácie a
príspevkové organizácie1), ak osobitný predpis neustanovuje inak a môže založiť iné právnické
osoby než rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie.
Čl. 4
Hlavné úlohy ministerstva
Ministerstvo
a) v oblasti priemyslu s výnimkou potravinárstva a stavebných výrobkov
1. vykonáva štátnu správu,
2. spracúva návrhy stratégie rozvoja priemyselnej politiky a inovácie pre odvetvia
priemyselnej výroby okrem odvetví potravinárstva a tabakových výrobkov a výroby
stavebných látok,
3. pripravuje podporné nástroje pre rozvoj regiónov za oblasť priemyslu vrátane využívania
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a zabezpečuje rozpracovanie zámerov,
priorít a cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja v rámci týchto rozvojových
dokumentov,
4. pripravuje návrhy štátnej politiky v oblasti ochrany priemyselných práv a duševného
vlastníctva,
5. analyzuje technický a ekonomický vývoj a pozície odvetví z hľadiska ich konkurenčnej
schopnosti, vývoja vo svete a predpokladu ich ďalšieho rozvoja,
6. v spolupráci s podnikateľskou sférou, externými organizáciami, odbornými útvarmi
orgánov štátnej správy a na základe analýzy vývoja odvetvia vo svete navrhuje smery
rozvoja a útlmu,
7. vypracúva prehľady alebo katalógy o výrobných programoch a podnikateľských aktivitách
vrátane základných technicko-ekonomických ukazovateľov príslušných výrob pre účely
akvizičnej činnosti v zahraničí,
8. spracúva návrh koncepcie rozvoja produkcie obranného priemyslu na zabezpečenie
obranyschopnosti a bezpečnosti štátu vrátane zabezpečenia koordinácie prípravy a
posudzovania úloh výskumu a vývoja,
9. zabezpečuje prenos informácií o zahraničných aktivitách vo vzťahu k podnikateľským
subjektom, prípadne iným inštitúciám v oblasti zakladania spoločných podnikov,
kapitálovej a finančnej účasti na rozvojových akciách v odvetviach,
10. vypracúva podklady pre poskytnutie záruk vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)
za úvery pre realizáciu zámerov v rámci priemyselnej politiky,
11. analyzuje vplyv priemyslu na pracovné a životné prostredie a spolupracuje pri návrhu
opatrení na riešenie environmentálnych problémov priemyselných podnikov,
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12. vypracúva a realizuje program reštrukturalizácie, usmerňuje rozvoj nových výrobných
odborov alebo útlm neperspektívnych výrobných odborov,
13. vykonáva štátnu správu a kontrolu vo veci umiestňovania chemických látok a prípravkov
na trhu3) ako aj zaobchádzania s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú
výrobu návykových látok,4)
14. rozpracúva koncepcie rozvoja priemyselných odvetví do návrhov rozvojových programov,
15. zúčastňuje sa procesu komplexného, odborného a verejného posudzovania pripravovaných
stavieb, zariadení a iných činností, pred rozhodnutím o povolení podľa osobitných
predpisov, ako aj pri hodnotení návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov,
z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na životné prostredie,5)
16. vytvára podmienky na reštrukturalizáciu priemyslu,
b) v oblasti energetiky, plynárenstva, teplárenstva, hospodárenia s jadrovým palivom a
uskladňovania rádioaktívnych odpadov
1. vykonáva štátnu správu,
2. analyzuje stav vo výrobe, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie,
3. zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu energetickej politiky,
4. vytvára podmienky pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a zvyšovania využívania
obnoviteľných zdrojov energie,
5. zabezpečuje sledovanie dodržiavania bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a informuje
Európsku komisiu o výsledkoch monitorovania a prijatých opatreniach,
6. zabezpečuje plnenie prijatých záväzkov v oblasti energetiky, ktoré vyplývajú
z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
7. rozhoduje o uplatnení opatrení, ak ide o predchádzanie stavu núdze alebo o stav núdze,
ohrozenie celistvosti a integrity prenosovej sústavy a prepravnej siete, ohrozenie života
a zdravia ľudí alebo majetku fyzických osôb a právnických osôb, porušenie predpisov
o ochrane životného prostredia,
8. rozhoduje o vydaní osvedčení na výstavbu energetických zariadení,
9. realizuje opatrenia ukladané Európskou komisiou,
10. koordinuje zahraničnú spoluprácu v oblasti zásobovania energiou,
11. predkladá stanoviská, vyjadrenia a návrhy v konaní o posudzovaní vplyvov energetických
zariadení na životné prostredie,5)
12. rozpracúva systémové opatrenia a odporúčania Európskej energetickej charty,
Medzinárodnej energetickej agentúry OECD, Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu, Jadrovej energetickej agentúry OECD v oblasti jadrovej energetiky,
13. zabezpečuje a realizuje komplexne úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky
v Európskej únii za odvetvie energetiky a zastupuje Slovenskú republiku v pracovných
skupinách príslušných orgánov Európskej únie,
14. zabezpečuje časť príspevkov pre národné a medzinárodné podporné programy,
15. navrhuje koncepciu v oblasti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom, rádioaktívnymi
odpadmi z jadrových elektrární, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými
ilegálne prepravovanými rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich spracovania a spoľahlivého
uloženia a riadi jej vykonávanie,
33)

Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu
omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v
znení zákona č. 391/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
4)
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16. vykonáva správu Štátneho fondu likvidácie jadrových zariadení a nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,6)
c) v oblasti ťažby a úpravy tuhých palív, ťažby ropy a zemného plynu, ťažby rudných a nerudných
surovín a vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich ťažby
1. vykonáva štátnu správu,
2. vypracúva a realizuje program reštrukturalizácie a útlmu,
3. zabezpečuje zosúladenie využívania neobnoviteľných zdrojov surovín s prírodnými
podmienkami a potencionálmi územia Slovenskej republiky,
d) v oblasti podpory malého podnikania a stredného podnikania
1. navrhuje finančné nástroje a programy podpory malého podnikania a stredného
podnikania,
2. vypracúva a zabezpečuje realizáciu podporných programov pre podnikateľov, orgány
územnej samosprávy a združenia cestovného ruchu na zabezpečenie rozvoja cestovného
ruchu,
3. zabezpečuje periodické hodnotenie účelnosti realizácie podporných programov,
zabezpečuje kontrolu realizácie programov a podprogramov,
4. kontroluje realizáciu programov a podprogramov,
5. iniciuje, koordinuje a usmerňuje aktivity Národnej agentúry pre malé a stredné podnikanie,
6. spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pri zabezpečovaní programov pre malé
podnikanie a stredné podnikanie,
e) v oblasti stratégie tvorby podnikateľského prostredia a podpory podnikateľského prostredia
1. vypracúva stratégie tvorby podnikateľského prostredia a stratégie podpory
podnikateľského prostredia ako súčasť hospodárskej stratégie a politiky,
2. vypracúva a aktualizuje koncepciu priemyselnej politiky, stratégiu podpory rozvoja
malého podnikania a stredného podnikania, národnú stratégiu podpory investícií, stratégiu
podpory priemyselného výskumu i vývoja, stratégiu podpory priemyselného výskumu
a vývoja s cieľom ozdravenia a stabilizácie priemyselnej výroby so zameraním na
perspektívne a moderné odvetvia,
3. rozpracúva Programové vyhlásenie vlády a záväzky generálnej dohody za oblasti, ktoré
patria do kompetencie ministerstva,
4. vypracúva analýzy fungovania podnikateľského prostredia a navrhuje opatrenia,
5. zodpovedá za spracovanie, realizáciu a vyhodnotenie podporných programov pre malé
podnikanie a stredné podnikanie,
6. koordinuje stratégiu rozvoja priemyselných odvetví, stratégiu obchodnej politiky vrátane
vnútorného obchodu a služieb a ochrany spotrebiteľa a stratégiu rozvoja cestovného ruchu
v súlade s cieľmi a úlohami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej
únii, z Lisabonskej agendy a Kardifskej správy Európskej únie,
7. zúčastňuje sa prác v medzinárodných a medzivládnych organizáciách pôsobiacich v
oblastiach v daných kompetenciách,
8. metodicky riadi Inovačný fond, Slovenský poprivatizačný fond, Národnú agentúru pre
rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenské benchmarkingové informačné centrum,
Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu,
9. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri vypracovaní stratégie: finančnej,
rozpočtovej, daňovej, colnej cenovej, sociálnej a zdravotnej politiky; politiky
zamestnanosti, politiky životného prostredia a regionálnej politiky,
6)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z.z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických
zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov.
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10. koordinuje činnosť Stáleho sekretariátu pre spoluprácu s Organizáciou Spojených národov
pre priemyselný rozvoj (UNIDO),
11. spolupracuje pri realizácii a aktualizácii sektorového operačného programu pre priemysel a
služby,
12. vypracúva koncepcie inštitucionálneho a finančného rámca štátnych podporných
programov pre priemysel s výnimkou potravinárstva a stavebných výrobkov, pre malé a
stredné podnikanie, priemyselný výskum a vývoj a vstup zahraničných investícií do
záujmových odvetví priemyslu na Slovensku,
13. koordinuje prípravu a posudzovanie úloh výskumu a vývoja podporujúcich program
priemyselného výskumu a vývoja, ktorý je stanovený koncepčným zameraním technickej
politiky priemyselných odvetví,7)
14. koordinuje, iniciuje, metodicky usmerňuje úlohy v oblasti medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce v priemyselnom výskume a vývoji a to najmä pri zabezpečovaní
stratégie mnohostrannej a dvojstrannej spolupráce v rámci výskumných programov
Európskej únie a ostatných hospodársky vyspelých krajín (Rámcové programy EÚ pre
výskum a technický rozvoj, EUREKA, COST, NATO, AiF-PROINNO, CERN, a pod.),7)
15. koordinuje, iniciuje, metodicky usmerňuje a zabezpečuje úlohy súvisiace s rozvojom
priemyselných parkov v Slovenskej republike; po schválení vládou vydáva rozhodnutie o
poskytnutí podpory na zriadenie priemyselného parku a následne uzavrie s obcou zmluvu o
poskytnutí rozpočtových prostriedkov,8)
16. posudzuje a hodnotí projekty na vydanie osvedčenia o významnej investícií; po rozhodnutí
vlády o významnej investícii vo verejnom záujme vydáva osvedčenie o významnej
investícii,9)
17. vypracúva odborné posudky k žiadostiam o poskytnutie investičných stimulov, predkladá
návrhy na schválenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a po schválení vládou
vydáva rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov,10)
18. zúčastňuje sa prác v skupine Steering group OECD on Corporate Governance,
19. podporuje konkurenčné trhové prostredie,
f) v oblasti vnútorného obchodu, zahraničného obchodu, cestovného ruchu a ochrany
spotrebiteľa,
1. spracúva koncepcie a prognózy vnútorného obchodu, obchodnej politiky a služieb a
koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky,
2. vytvára podmienky pre plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie jednotného európskeho trhu
v oblasti voľného pohybu tovaru a služieb,
3. riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa11) a zabezpečuje výkon štátneho
dozoru nad prevádzkovaním komoditných búrz,
4. zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu vo veciach ochrany spotrebiteľa,
5. gestorsky zabezpečuje realizáciu spotrebiteľskej politiky,
6. zabezpečuje vecnú náplň zahraničnej spolupráce, zúčastňuje sa prác v medzinárodných a
medzivládnych organizáciách za oblasť hospodárskej a technickej spolupráce,
7. podieľa sa na tvorbe právneho rámca elektronického obchodovania,
8. zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach obalov a obchodných reťazcov,
7)

§ 7 odsek 3b zákona č. 132/2002 Z.z. o vede a technike.
Zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z.
10)
Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z. o pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa.
8)
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9. spracúva hlavné smery a úlohy zahranično-obchodnej politiky Slovenskej republiky
a tlmočí záujmy Slovenskej republiky prostredníctvom aktívnej účasti Slovenskej
republiky na COREPERe, Výbore 133 a ďalších orgánov Európskej únie, podieľa sa na
tvorbe spoločnej zahranično-obchodnej politiky Európskej únie vo vzťahu k Svetovej
obchodnej organizácii(WTO), regionálnym zoskupeniam a ostatným štátom,
10. vyvíja aktivity zamerané na podporu prílevu priamych zahraničných investícií,
11. spracúva hlavné smery a hlavné úlohy štátnej proexportnej politiky Slovenskej republiky,
zabezpečuje uplatňovanie proexportnej politiky Slovenskej republiky vrátane realizácie
schém štátnej pomoci zameraných na podporu obchodu, medzinárodnej spolupráce s
využitím predvstupových a štrukturálnych fondov Európskej únie,
12. ročne spracúva komplexnú teritoriálnu a komoditnú analýzu vývoja zahraničného obchodu,
navrhuje opatrenia na vyrovnanú obchodnú bilanciu,
13. zabezpečuje realizáciu úloh a práv vyplývajúcich z Dohody o založení Svetovej obchodnej
organizácie vrátane uzatvárania ďalších dohôd a iniciatív dohodnutých v rámci WTO a ich
následného vykonávania, koordinuje
prípravu pozícií Slovenskej republiky pre
multilaterálne negociácie o liberalizácii obchodu prebiehajúce na pôde WTO,
14. plní úlohy vyplývajúce z Dohody o zamestnávaní pracovníkov slovenských
podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky pri realizácii zmlúv o
dielo v Nemeckej spolkovej republike,
15. zabezpečuje vecnú náplň medzinárodnej obchodnej a hospodárskej spolupráce a úlohy
vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a
rozvoj a v iných medzinárodných organizáciách,
16. zabezpečuje realizáciu úloh vyplývajúcich z členstva v Európskom hospodárskom
priestore, ako aj úloh vyplývajúcich z preferenčných dohôd, ktoré uplatňuje Európska únia
voči tretím krajinám,
17. vytvára, koordinuje a zabezpečuje realizáciu mnohostrannej a dvojstrannej zmluvnej
základne Slovenskej republiky so zahraničím v oblasti zahranično-obchodnej spolupráce,
18. vykonáva agendu povoľovacieho konania pri dovoze a vývoze tovaru podľa osobitných
predpisov,12)
19. vykonáva agendu povoľovacieho konania a kontrolu dodržiavania povolených podmienok
podľa osobitných predpisov,13)
20. obhajuje obchodné záujmy Slovenskej republiky v oblasti používania nástrojov na ochranu
obchodu v rámci rokovaní poradných výborov a pracovných skupín Európskej komisie
a Rady Európskej únie,13)
12)

Nariadenie Rady (EHS) č. 303/1993 o spoločných pravidlách pre dovoz určitých textilných výrobkov z tretích
krajín, Nariadenie Rady (EHS) č. 517/1994 o spoločných pravidlách pre dovoz textilných výrobkov z určitých
tretích krajín, ktoré nie sú pokryté bilaterálnymi dohodami, Nariadenie Rady (ES) č. 76/2002 ustanovujúce
predbežný dohľad Spoločenstva pre dovoz určitých výrobkov zo železa a ocele, Rozhodnutie Komisie č.
2002/602/ESUO o administrovaní niektorých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie,
Rozhodnutie Komisie č. 2003/893/ES o obchode s niektorými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom
a Ukrajinou, Rozhodnutie Komisie č. 1469/202/ESUO o administrovaní niektorých obmedzení dovozu určitých
výrobkov z ocele z Kazachstanu.
13)
Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.
Zákon č. 26/2002 Z.z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa
tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z.z. o
obchodovaní s vojenským materiálom a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Zákon č. 496/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom
a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
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21. koncepčne spracúva a zabezpečuje propagačné aktivity Slovenskej republiky v zahranično-obchodnej oblasti,
22. personálne, odborne, finančne a hospodársky riadi a kontroluje činnosť pracovísk
ministerstva pri zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v cudzine, ktoré sú
integrálnou súčasťou zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, pričom koordinuje
aktivity s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky,
23. vypracúva návrhy koncepcie rozvoja cestovného ruchu a zásad štátnej politiky cestovného
ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
24. analyzuje a hodnotí podmienky pre činnosť subjektov cestovného ruchu, navrhuje
opatrenia na ich zlepšenie s cieľom stimulácie rozvoja služieb cestovného ruchu,
25. vypracúva a zabezpečuje realizáciu podporných programov pre podnikateľov, orgány
územnej samosprávy a združenia cestovného ruchu na zabezpečenie rozvoja cestovného
ruchu,
26. zabezpečuje realizáciu úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej
únii týkajúcich sa cestovného ruchu,
27. zabezpečuje realizáciu predvstupových fondov (PHARE) a štrukturálnych fondov
Európskej únie - sektorového operačného programu priemysel a služby v cestovnom ruchu,
28. spracúva odborné stanoviská k územno-plánovacej dokumentácii a územným rozvojovým
plánom v oblasti cestovného ruchu,
29. zabezpečuje realizáciu zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie pri rozvojových
zámeroch a stavbách cestovného ruchu,
30. zabezpečuje prípravu medzivládnych a medzirezortných dohôd v cestovnom ruchu,
koordináciu a plnenie úloh vyplývajúcich z podpísaných dohôd,
31. riadi a koordinuje činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch,
32. zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu,
33. zabezpečuje agendu a realizáciu úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky vo
Svetovej organizácii cestovného ruchu (WTO), v OECD - Výbore pre cestovný ruch,
Výbore pre cestovný ruch pri Európskej komisii a ďalších medzinárodných organizáciách
cestovného ruchu (Die Donau, Arge Donau),
34. zabezpečuje plnenie úloh za oblasť cestovného ruchu vyplývajúcich z členstva Slovenskej
republiky v medzinárodných iniciatívach, V4 a SEI,
35. zabezpečuje, metodicky usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej
Slovenskou obchodnou inšpekciou,14)
36. rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Slovenskej obchodnej
inšpekcie,15)
37. zabezpečuje úlohy notifikačného orgánu v rámci realizácie systému rýchlej výmeny
informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch na trhu,
38. rozhoduje v prípade pochybností o tom, či výrobok je alebo nie je obalom,16)
g) v oblasti ochrany a využívania nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a
využívaním ložísk nerastov
1. vykonáva štátnu správu,
2. vypracúva a realizuje program reštrukturalizácie a útlmu banskej činnosti,
3. zabezpečuje poskytnutie štátnej pomoci,17)
4. vytvára podmienky a podporuje rast efektívnosti využívania zdrojov surovín,

14)

Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
16)
§ 16 zákona č. 592/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
15)
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h) v oblasti hlavného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou
prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní
výbušnín
1. vykonáva štátnu správu,
2. zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy
medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správy,
3. rozhoduje o odvolaniach podaných proti prvostupňovým rozhodnutiam Hlavného banského
úradu18),
i) v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov
1. vykonáva štátnu správu,19)
2. rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Puncového úradu Slovenskej
republiky,
j) v oblasti kontroly zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými
zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu
1. vykonáva štátnu správu v postavení národného orgánu Slovenskej republiky pre zákaz
chemických zbraní,20)
2. spolupracuje s Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a jej členskými
štátmi,20)
3. pripravuje a uplatňuje príslušné implementačné opatrenia vrátane návrhov všeobecne
záväzných právnych predpisov pre implementáciu Dohovoru o zákaze vývoja, výroby,
hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (ďalej len "dohovor o zákaze
chemických zbraní"),20)
4. riadi v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy plnenie záväzkov
Slovenskej republiky vyplývajúcich z dohovoru o zákaze chemických zbraní v oblasti
spolupráce Slovenskej republiky s OPCW a jej členskými štátmi, verifikačnej činnosti
OPCW v Slovenskej republike, prípravy a predkladania predpísaných deklarácií a
informácií Slovenskej republiky do OPCW, prípravy pomoci Slovenskej republiky podľa
čl. X dohovoru o zákaze chemických zbraní a ochrany proti chemickým zbraniam,20)
5. pripravuje návrhy medzinárodných zmlúv a dohôd so štátmi a medzinárodnými
organizáciami v oblasti zákazu chemických zbraní,20)
6. kontroluje dodržiavanie dohovoru a zákona o zákaze chemických zbraní a ukladá sankcie
za porušovanie jeho ustanovení,20)
7. koordinuje spoluprácu medzi ústrednými orgánmi štátnej správy pri spracúvaní a
priebežnom dopĺňaní informačných databáz z oblasti zákazu chemických zbraní,20)
k) v oblasti koordinácie a metodického usmerňovania plnenia úloh hospodárskej mobilizácie
1. v rozsahu zákona21) vytvára podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na prípravu a zabezpečenie činnosti zložiek, činných počas krízovej

18)

§ 39a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v
znení zákona č. 58/1998 Zb.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovovo (puncový
zákon).
20)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 276/1997 Z.z. o uzatvorení Dohovoru o zákaze
vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení, zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze
chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
Zákon č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 42/1994 Z. z . o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
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situácie22),
2. predkladá vláde návrhy na určenie subjektov hospodárskej mobilizácie spomedzi
ústredných orgánov štátnej správy,23)
3. koordinuje ostatné orgány štátnej správy pri plnení úloh hospodárskej mobilizácie,
4. koordinuje a kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v subjektoch
hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,24)
5. spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a miestnej štátnej správy pri
zabezpečovaní potrieb pre obdobie krízovej situácie,
6. pripravuje návrhy a zaujíma stanoviská k tvorbe zásob štátnych hmotných rezerv, v
súčinnosti so Správou štátnych hmotných rezerv rozhoduje o použití mobilizačných rezerv
v subjektoch hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti a spolupracuje s ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy pri použití štátnych hmotných rezerv pri odstraňovaní
následkov krízových situácií,
7. zabezpečuje vytváranie podmienok pre ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších
dôležitých objektov v subjektoch hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,
8. vydáva rozhodnutie o určení za subjekt hospodárskej mobilizácie alebo písomný príkaz
vedúceho ústredného orgánu o určení za subjekt hospodárskej mobilizácie ak vznikla
krízová situácia,25)
9. určuje rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie v rozhodnutí alebo v
písomnom príkaze v subjektoch hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,
10. vykonáva správu majetku hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,
11. predkladá vláde návrhy na vydanie nariadení vlády na vykonanie opatrení hospodárskej
mobilizácie26) na odstránenie následkov krízovej situácie27), ak jej vznikom bol vyhlásený
núdzový, výnimočný alebo vojnový stav alebo bola vypovedaná vojna, a to najmä v oblasti
hospodárenia s energiami, v oblasti predaja životne dôležitých výrobkov s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení, pracovnej povinnosti alebo vecného plnenia,
12. koordinuje udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej
mobilizácie,
13. poskytuje aktualizované údaje o subjektoch hospodárskej mobilizácie z jednotného
informačného systému hospodárskej mobilizácie krajským úradom a ústredným orgánom
štátnej správy v súlade so zákonom,21)
14. zabezpečuje tlač odberných oprávnení a ich distribúciu do sídel krajských úradov; vedie
centrálnu evidenciu množstva vytlačených odberných oprávnení, v prípade potreby
zabezpečuje ich dotlač,
15. koordinuje štruktúru a rozsah výdavkov na hospodársku mobilizáciu v subjektoch
hospodárskej mobilizácie,
16. poskytuje v zastúpení štátu náhradu škody pri úraze alebo pri chorobe z povolania28), ak
k nim došlo v súvislosti s pracovnou povinnosťou29),
l) v oblasti odštátnenia
podnikateľskej sfére
22)

a privatizácie majetku

štátu a pre správu majetku

štátu v

Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a núdzového
stavu.
23)
§ 10 zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
24)
§ 9 zákona 414/2002 Z.z.
25)
§ 4 zákona č. 414/2002 Z.z.
26)
§ 5 zákona č. 414/2002 Z.z.
27)
§ 7 zákona č. 414/2002 Z.z.
28)
§ 26 zákona č. 414/2002 Z.z.
29)
§ 3 písm. i) zákona č. 414/2002 Z.z.
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1. podieľa sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti odštátnenia a privatizácie majetku
štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
2. podieľa sa na spracovaní koncepcie a programu odštátnenia a privatizácie majetku štátu
v podnikateľskej sfére a prijíma opatrenia na ich realizáciu,
3. určuje lehoty na predkladanie návrhov privatizačných projektov,30)
4. posudzuje predložené privatizačné projekty podnikov zaradených do privatizácie z
hľadiska ich zákonných náležitostí a komplexnosti dokumentácie,30)
5. vydáva rozhodnutia o privatizácii,31)
6. predkladá vláde návrhy na rozhodnutia o privatizácii,32)
7. metodicky usmerňuje orgány štátnej správy a subjekty zúčastnené na procese
privatizácie,31)
8. posudzuje predložené transformačné návrhy a transformačné projekty na premenu
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby,31)
9. predkladá vláde návrhy na rozhodnutia o transformácii rozpočtovej organizácie a
príspevkovej organizácie,32)
10. udeľuje súhlas likvidátorom štátnych podnikov v likvidácii pri speňažovaní majetku mimo
verejnej dražby,33) okrem speňažovania nehnuteľného majetku v správe Slovenského
pozemkového fondu formou verejnej obchodnej súťaže,
11. plní funkciu zakladateľa štátnych podnikov zaradených do likvidácie po 1. októbri 1999,32)
12. zabezpečuje správu majetku štátu, ktorý z rôznych dôvodov nebolo možné sprivatizovať,
ak osobitným predpisom nie je ustanovené inak,30)
13. rozhoduje o spôsobe prevodu majetku štátu v správe ministerstva,30)
14. zabezpečuje posudzovanie privatizačných projektov z hľadiska vysporiadania uplatnených
reštitučných nárokov,
15. vydáva rozhodnutia o priznaní reštitučných nárokov,34)
16. realizuje vysporiadanie reštitučných nárokov podľa osobitných predpisov.34)
Čl. 5
Iné úlohy ministerstva
a)
b)
c)
d)

(1) Ministerstvo plní úlohy
vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,1)
pri správe majetku štátu,35)
na úseku kontrolnej činnosti,36)
na úseku obrany a civilnej ochrany,21)

e) na úseku ochrany utajovaných skutočností,37)
30)

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 4, § 5 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
(transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na
iné osoby v znení neskorších predpisov.
32)
§ 47b zákona č. 92/1991 Zb.
33)
§ 15a zákona č. 241/1999 Z.z.., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení
neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov krívd v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb.
o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31)
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f) na úseku medzinárodných vzťahov vrátane vzťahov Slovenskej republiky ako člena Európskej
únie,38)
g) v oblasti rozvoja jednotného informačného systému,39)
h) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,40)
i) ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,41)
j) v súvislosti so spracúvaním koncepcie rozvoja zverených oblastí,
k) vo vzťahu o ochrane životného prostredia.
(2) Podrobnejšie vymedzenie úloh
organizačný poriadok ministerstva.

uvedených v odseku 1

tohto

článku

upravuje

Čl. 6
Zásady činnosti a organizácie ministerstva
(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.
(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností
štátny tajomník ministerstva (ďalej len „štátny tajomník“). Minister môže poveriť aj v iných
prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátneho
tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. Na ministerstve pôsobia dvaja štátni
tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.
(3) Úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a s organizačným
zabezpečením činnosti ministerstva ako služobného úradu plní vedúci služobného úradu
ministerstva (ďalej len "vedúci služobného úradu"), ktorý je najvyšším predstaveným všetkým
zamestnancom v služobnom úrade.42) Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva predseda
Úradu pre štátnu službu.43) Vedúceho služobného úradu zastupuje v čase jeho neprítomnosti v
rozsahu jeho práv a povinností zástupca vedúceho služobného úradu. Minister môže písomne
poveriť vedúceho služobného úradu, aby ho v úlohe štatutárneho orgánu zastupoval v
pracovnoprávnych vzťahoch k zamestnancom ministerstva vykonávajúcich verejnú službu.44)
(4) Na ministerstve sú tieto stupne riadenia
a) minister, štátny tajomník, vedúci služobného úradu,
b) generálny riaditeľ sekcie, riaditeľ kancelárie ministra,
c) riaditeľ odboru.

____________________
37)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38)
§ 35 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
39)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
40)
§ 37 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov.
41)
§ 35 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z.
42)
§ 10 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
43)
§ 10 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z.
44)
§ 9 ods. 1 zákona č. 311/2002 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Čl. 7
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(1) Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary.
(2) Sekcia je základný organizačný stupeň riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh
ministerstva podľa vymedzených okruhov špecifikovaných a odborných činností. Sekcia sa člení
na odbory. Sekciu riadi generálny riaditeľ.
(3) Odbor je organizačný útvar, v ktorom sa zoskupuje
odborných činností. Odbor riadi riaditeľ.

väčší

rozsah

súvisiacich

(4) Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti a vzájomné
vzťahy
organizačných útvarov ministerstva, rozsah oprávnení a zodpovednosti predstavených45) upravuje
organizačný poriadok, ktorý vydáva minister.
(5) Práva a povinnosti zamestnancov bližšie určí služobný poriadok, ktorý vydá vedúci
služobného úradu.
Čl. 8
(1) Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, štatútom ministerstva,
organizačným poriadkom ministerstva, ďalšími vnútornými organizačno-riadiacimi aktmi
ministerstva a plánom hlavných úloh ministerstva, ktorý nadväzuje na plán práce vlády Slovenskej
republiky a plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a
metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že
a) zabezpečuje odborný prístup svojich zamestnancov k riešeniu problémov, ako aj systematickú
kontrolu plnenia úloh,
b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si
vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú,
c) využíva podnety a skúsenosti orgánov miestnej štátnej správy,
d) využíva poznatky verejných inštitúcií, vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk a
stavovských a profesijných organizácií; zapája ich najmä do práce na riešení otázok
koncepčnej a legislatívnej povahy,
e) účelne využíva informačné technológie a formy tímovej práce.
(3) Na zabezpečenie plnenia úloh ministerstva zriaďuje minister stále alebo dočasné poradné
orgány.46) Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou ministerstva.

____________________
45)
§ 9 zákona č. 312/2001 Z. z.
46)
Napr. § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

Čl. 9
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Vzťahy k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom miestnej
štátnej správy a orgánom územnej samosprávy a iným orgánom a organizáciám
(1) Ministerstvo spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy
a) pri navrhovaní téz a rozpracovaní zámerov a cieľov Programového vyhlásenia vlády na
príslušné obdobie,
b) pri formulovaní, rozpracovaní, realizácii a vyhodnocovaní plnenia záväzkov Generálnej
dohody na príslušný rok,
c) pri formulovaní, rozpracovaní, realizácii a vyhodnocovaní plnenia cieľov a priorít
hospodárskej politiky štátu v pôsobnosti ministerstva,
d) pri formulovaní a realizácii stratégie priaznivého podnikateľského prostredia a podpore
podnikateľského prostredia,
e) pri koordinácii zabezpečovania záujmov Slovenskej republiky vo Výbore 133, COREPERi,
ďalších orgánov Európskej únie, vo WTO v súlade so spoločnou obchodnou politikou
Európskej únie,
f) pri zabezpečovaní zahranično-obchodnej politiky, medzinárodnej obchodnej spolupráce,
hospodárskej spolupráce a vedecko-technickej spolupráce,
g) pri vytváraní a koordinovaní zmluvnej základne v zahranično – obchodnej oblasti,
h) pri vytváraní a koordinovaní zmluvnej základne v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov,
i) pri tvorbe koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky,
j) pri zabezpečovaní úloh a prác súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v medzinárodných
zoskupeniach (OECD, WTO, UNIDO, OSN a pod.),
k) pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únie
a NATO,
l) pri vykonávaní funkcie národného orgánu Slovenskej republiky pre zákaz chemických zbraní
pri plnení záväzkov Slovenskej republiky z Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a
použitia chemických zbraní a o ich zničení,
m) pri koordinácii a metodickom usmerňovaní plnenia úloh hospodárskej mobilizácie, pri
krízovom plánovaní a pri udržiavaní a využívaní jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie,
n) pri zabezpečovaní evidencie ľudských zdrojov na potreby plnenia pracovných úloh a
evidencie vecných prostriedkov na účely vecného plnenia hospodárskej mobilizácie.
(2) Ministerstvo pri realizácii vzťahov k ministerstvám a k ostatným
orgánom štátnej správy spolupracuje najmä s

ústredným

a) Ministerstvom financií Slovenskej republiky
1. pri tvorbe, aktualizácii a vyhodnocovaní Lisabonskej stratégie a Cardiffskej správy,
2. pri tvorbe a uskutočňovaní finančnej, cenovej, rozpočtovej a dotačnej politiky,
3. pri vypracovaní návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, najmä z hľadiska
návrhu rozpočtovej kapitoly ministerstva vrátane programovej štruktúry,
4. pri zostavovaní štátneho záverečného účtu ministerstva,
5. pri vytváraní finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania,
6. pri výkone štátnej správy vo veciach colného a devízového dohľadu,
7. pri metodickej činnosti vo veciach účtovníctva a rozpočtovníctva,
8. pri vypracovaní medzištátnych zmlúv o podpore a vzájomnej ochrane investícií a dohôd o
zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmu a
majetku,
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9. pri výkone finančnej kontroly a vnútornom audite,
10. pri formulovaní a navrhovaní štátnej pomoci a štátnych záruk,
11. pri tvorbe návrhov podielu štátu na financovaní úloh vedy a techniky rozvoja obranného
priemyslu,
12. pri financovaní vybraných projektov v rámci podporných programov rozvoja podnikania a
programov podpory priemyselného výskumu a vývoja,
13. pri vykonávaní zákonom vymedzenej pôsobnosti vo veciach ochrany spotrebiteľa,
14. pri kontrole dovozu a vývozu citlivých druhov tovaru v spolupráci s Colným riaditeľstvom
Slovenskej republiky,
15. pri finančnom zabezpečení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
16. pri vypracovaní koncepčných zámerov transformácie a privatizácie majetku štátu v
súčinnosti so zakladateľskými rezortmi,
17. pri posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o poskytnutie individuálnej štátnej pomoci a pri
posudzovaní a schvaľovaní schém štátnej pomoci,
18. pri navrhovaní podporných programov rozvoja v oblastiach pôsobnosti ministerstva,
19. pri predkladaní žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci na úlohy rozvoja vedy
a techniky v rámci priemyselného výskumu a vývoja,
20. pri zaoberaní sa všetkými relevantnými náležitosťami žiadosti o poskytnutie investičných
stimulov a jej príloh podľa ustanovení príslušných zákonov a všeobecne záväzných
právnych predpisov a pri vyjadrovaní sa k národohospodárskemu významu investície
a účinkom poskytnutia investičných stimulov na hospodársku súťaž na relevantnom trhu
Slovenskej republiky a pri overovaní neprekročenia možnej výšky požadovaných
investičných stimulov.
b) Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
1. pri tvorbe štátnej hospodárskej stratégie a stratégie rozvoja priemyselných odvetví
(vrátane programov útlmu) s ohľadom na zámery rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií,
2. pri zabezpečovaní transportov jadrových materiálov po železniciach Slovenskej republiky,
3. pri príprave, posudzovaní a schvaľovaní zámerov diaľničnej a ostatnej cestnej siete,
4. pri spracúvaní návrhu koncepcie a realizácii zahranično-obchodnej politiky vo väzbe na
medzinárodné dopravné systémy,
5. pri koordinácii frekvencií a používaní spojovacích prostriedkov OPCW na území
Slovenskej republiky,
6. pri organizácii dopravného zabezpečenia v oblasti hospodárskej mobilizácie,
7. pri organizácii telekomunikačných služieb a organizácii poštových služieb v oblasti
hospodárskej mobilizácie,
8. pri plnení úloh štátneho informačného systému vrátane uplatňovania práva verejnosti na
prístup k informáciám,
9. pri vytváraní koncepcie transformačného procesu za odvetvie,
10. pri predkladaní a posudzovaní základných privatizačných projektov a podnetov na
privatizáciu,
11. pri prijímaní opatrení na ponechanie dočasnej alebo trvalej účasti štátu v strategicky
dôležitých podnikoch s výrazným postavením na trhu s výkonom vlastníckych práv
zakladateľom,
12. pri udelení súhlasu na prevod majetku štátnych podnikov v likvidácii,
13. pri vytváraní podmienok v rámci systému výberu podnikateľských subjektov pre vstup
zahraničného kapitálu,
14. pri riešení otázok správy majetku štátu v podnikateľskej sfére.
c) Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky
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1. pri prerokovaní nárokov na rozvoj a zabezpečovanie programov, podmieňujúcich rozvoj
infraštruktúry územia,
2. pri ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,
3. pri investičnej výstavbe veľkých energetických projektov a priemyselných parkov,
4. pri rozvoji progresívnych a ekologických technológií v oblasti energetiky,
5. pri tvorbe štátnej hospodárskej stratégie a stratégie rozvoja priemyselných odvetví
(vrátane programov útlmu) s ohľadom na zámery rezortu pôdohospodárstva,
6. pri tvorbe spotrebiteľskej politiky a pri príprave predpisov na ochranu spotrebiteľa,
7. pri spracúvaní návrhu koncepcie a realizácie zahranično-obchodnej politiky vo väzbe na
agropotravinársku politiku a podporu vnútorného trhu,
8. pri usmerňovaní rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky,
9. pri organizácii výroby, organizácii služieb a organizácii dodávok životne dôležitých
výrobkov alebo životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení pre potreby obyvateľstva v rámci hospodárskej mobilizácie,
10. pri organizácii veterinárnej starostlivosti v rámci hospodárskej mobilizácie,
11. pri vytváraní koncepcie transformačného procesu za odvetvie,
12. pri predkladaní a posudzovaní základných privatizačných projektov a podnetov na
privatizáciu,
13. pri prijímaní opatrení na ponechanie trvalej alebo dočasnej účasti štátu v strategicky
dôležitých podnikoch a v podnikoch s výrazným postavením na trhu s výkonom
vlastníckych práv zakladateľom,
14. pri udelení súhlasu na prevod majetku štátnych podnikov v likvidácii okrem prevodu
nehnuteľného majetku v správe Slovenského pozemkového fondu formou verejnej
obchodnej súťaže,
15. pri vytváraní podmienok v rámci systému výberu podnikateľských subjektov pre vstup
zahraničného kapitálu,
16. pri riešení otázok správy majetku štátu v podnikateľskej sfére.
d) Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
1. pri vypracúvaní regionálnej hospodárskej politiky, štátnej regionálnej politiky, stratégie
regionálneho rozvoja, stratégie priestorového rozvoja a usporiadania Slovenskej republiky
a koncepcie územného rozvoja Slovenskej republiky,
2. pri realizácii Národného programu regionálneho rozvoja,
3. pri koordinácii prác v oblasti riadenia Sektorového operačného programu pre priemysel a
služby,
4. pri čerpaní prostriedkov z predvstupových fondov PHARE, štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu,
5. pri spracúvaní návrhu koncepcie a realizácii zahranično-obchodnej politiky vo väzbe na
podporu zahraničného obchodu so stavebnými výrobkami a prácami,
6. pri organizácii stavebných a sanačných prác v rámci hospodárskej mobilizácie,
7. pri vytváraní koncepcie transformačného procesu za odvetvie,
8. pri predkladaní a posudzovaní základných privatizačných projektov a podnetov na
privatizáciu,
9. pri prijímaní opatrení na ponechanie dočasnej alebo trvalej účasti štátu v strategicky
dôležitých podnikoch a v podnikoch s významným postavením na trhu s výkonom
vlastníckych práv zakladateľom,
10. pri udelení súhlasu na prevod majetku štátnych podnikov v likvidácii,
11. pri vytváraní podmienok v rámci výberu podnikateľských subjektov pre vstup
zahraničného kapitálu,
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12. pri riešení otázok správy majetku štátu v podnikateľskej sfére.
e) Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
1. pri riešení a zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti v hospodárskej sfére,
2. pri výkone štátnej správy týkajúcej sa zaobchádzania s chemickými látkami, ktoré možno
zneužiť na nezákonnú výrobu návykových látok,
3. pri výkone štátnej správy týkajúcej sa požiadaviek na produkciu obranného priemyslu na
zabezpečenie obranyschopnosti a bezpečnosti štátu,
4. pri plnení záväzkov Slovenskej republiky k OPCW v zmysle dohovoru o zákaze
chemických zbraní za rezort vnútra,
5. pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s fyzickou ochranou jadrových zariadení a pri
zabezpečovaní transportov jadrových materiálov po železniciach Slovenskej republiky,
6. pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s ochranou obyvateľstva Slovenskej republiky v
prípade jadrových havárií,
7. pri riešení otázok civilnej ochrany obyvateľstva,
8. pri riešení otázok ochrany právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických
osôb pred požiarmi,
9. pri koordinácii, usmerňovaní a kontrole činností miestnych orgánov štátnej správy,
10. pri tvorbe a úprave podmienok na získanie živnostenského oprávnenia na podnikanie v
obchode, službách a cestovnom ruchu,
11. pri posudzovaní a navrhovaní, realizovaní a vyhodnocovaní cezhraničnej spolupráce
Slovenskej republiky,
12. pri tvorbe predpisov usmerňujúcich pobyt zahraničných podnikateľov a turistov v
Slovenskej republike vrátane povolenia vstupu na územie Slovenskej republiky,
13. pri tvorbe predpisov upravujúcich problematiku horskej záchrannej služby v súvislosti s
bezpečnosťou turistov na horách,
14. pri realizácii transformácie štátneho majetku na iné osoby,
15. pri zabezpečovaní výkonu registratúry písomností.
f) Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
1. pri koordinácii činností súvisiacich s riešením úloh vedy a techniky týkajúcich sa
požiadaviek na produkciu obranného priemyslu,
2. pri vypracúvaní výhľadov rozvoja prípadne utlmovania jednotlivých odborov produkcie
obranného priemyslu,
3. pri realizovaní zahraničného obchodu s produkciu obranného priemyslu,
4. pri plnení záväzkov Slovenskej republiky k OPCW v zmysle dohovoru o zákaze
chemických zbraní v oblasti obrany,
5. pri organizácii výroby a organizácii služieb v rámci hospodárskej mobilizácie,
6. pri uchovaní výrobných schopností v rámci hospodárskej mobilizácie,
7. pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,
8. pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z jej členstva v NATO.
g) Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
1. pri príprave právnych predpisov v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a
trestného práva v ekonomickej oblasti,
2. pri vykonávaní spolupráce Slovenskej republiky s OPCW pri riešení legislatívnych
problémov implementácie dohovoru o zákaze chemických zbraní,
3. pri zabezpečení zastupovania Slovenskej republiky pred Súdnym dvorom Európskych
spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev, a to najmä pri odbornom
zastupovaní, príprave podkladov a písomných stanovísk v ekonomickej oblasti.
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h) Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky
1. pri zabezpečovaní jednotnej zahraničnej politiky v obchodno-ekonomickej oblasti,
2. pri vypracúvaní a realizácii zahranično-obchodnej politiky,
3. pri výkone štátnej správy v oblasti dovozu, vývozu a sprostredkovateľskej činnosti
týkajúcej sa vojenského materiálu tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným
kontrolným režimom,
4. pri vytváraní koncepcie, vzťahov a účastí v medzinárodných organizáciách ekonomického
a obchodného charakteru,
5. príprave, schvaľovaní, zverejňovaní a vykonávaní medzinárodných zmlúv a dohovorov
v zahranično-obchodnej oblasti,
6. pri príprave medzivládnych dohôd v cestovnom ruchu a pri plnení úloh vyplývajúcich z
členstva v Svetovej organizácii cestovného ruchu,
7. pri riešení špecifických úloh vo vzťahu k pracoviskám ministerstva pri zastupiteľských
úradoch Slovenskej republiky v cudzine, ktoré zabezpečujú medzinárodnú obchodnú a
hospodársku spoluprácu a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami ekonomického
a obchodného charakteru,
8. pri riadení a podpore činnosti stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri OPCW a
koordinácii plánovaných aktivít Slovenskej republiky v oblasti zákazu chemických zbraní
v súlade s celkovou zahraničnou politikou Slovenskej republiky,
9. pri kontaktoch so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí a so
zastupiteľskými úradmi iných štátov pôsobiacich v Slovenskej republike pri privatizácii
podnikateľských subjektov v zahraničí a zahraničných podnikateľských subjektov v
Slovenskej republike.
i) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1. pri navrhovaní a rozpracovaní opatrení umožňujúcich realizáciu cieľov a priorít sociálnej
politiky štátu,
2. pri vypracúvaní a realizácii Národného akčného plánu zamestnanosti,
3. pri tvorbe sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci,
4. pri tvorbe sociálnej politiky, politiky tvorby pracovných miest, sociálneho dialógu, rozvoja
produktivity,
5. pri koordinácii hospodárskej politiky s politikou zamestnanosti v súlade so závermi
Lisabonského summitu,
6. pri rozpracovaní zásad vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty,
7. pri vyhodnocovaní štátnej rodinnej politiky, rovnosti príležitostí mužov a žien,
8. pri aplikácii a vyhodnocovaní dodržiavania predpisov Medzinárodnej organizácie práce,
9. pri posudzovaní žiadostí podnikateľov o udelenie počtu pracovných miest na prácu v
Spolkovej republike Nemecko,
10. pri riešení otázok sociálneho zabezpečenia a pri organizácii sociálnej pomoci a sociálneho
zabezpečenia v rámci hospodárskej mobilizácie,
j) Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
1. pri koordinácii a spolupráci celoštátneho a medzištátneho systému v oblasti
environmentálnej politiky v pôsobnosti ministerstva vo väzbe na rôznorodé systémy v
pôsobnosti ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
2. pri navrhovaní programov a hodnotení programov rozvoja projektov a projektov
zameraných na ochranu životného prostredia,
3. pri posudzovaní a navrhovaní koncepčnej a normotvornej činnosti v oblasti ekonomických
informácií a ekonomických analýz v oblasti environmentálnej politiky,
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4. pri zabezpečovaní koncepčných činností spojených s environmentálnou legislatívou a
reguláciou vo vzťahu k fungovaniu podnikateľských subjektov,
5. pri hodnotení projektov a žiadostí o podporu na zriadenie priemyselných parkov,
6. pri výkone štátnej správy, týkajúcej sa umiestňovania chemických látok a prípravkov na
trh,
7. pri posudzovaní vplyvov jadrovej energetiky na životné prostredie,
8. pri posudzovaní vplyvov rozvojových zámerov na životné prostredie,
9. pri realizácii úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany biodiverzity,
10. pri posudzovaní vplyvov navrhovaných činností, zásadných rozvojových koncepcií a
všeobecne záväzných právnych predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na
životné prostredie,5)
11. pri vydávaní rozhodnutí v prípade pochybností o tom, či výrobok je alebo nie je obalom,16)
12. vo veciach podpory rozširovania najlepších dostupných techník,47)
13. pri posudzovaní základných privatizačných projektov v oblasti vyhodnotenia záväzkov
štátnych podnikov z hľadiska ochrany životného prostredia,
14. pri predkladaní a posudzovaní základných privatizačných projektov a vytváraní koncepcie
transformačného procesu,
15. pri spracúvaní podkladov na racionálne využívanie a ochranu ložísk nerastných surovín,
16. pri rozhodovaní o priemyselnom využívaní výsledkov geologického výskumu a prieskumu
tepelnej energie zemskej kôry,
17. pri využívaní výsledkov geologického výskumu a prieskumu nerastných surovín
jednotlivých regiónov Slovenskej republiky na rozvoj hospodárstva Slovenskej republiky,
18. pri rozhodovaní o pochybnostiach, či ide o banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú
banským spôsobom,
19. pri vedení registra starých banských diel a ich využitia pre ukladanie odpadov,
20. pri vývoze, dovoze a tranzite odpadov a ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov
a rastlín,
21. pri uplatňovaní agendy 21 a vyhodnocovaní ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja,
22. pri uplatňovaní zámerov, priorít a cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja.
k) Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
1. pri tvorbe štátnej vednej a technickej politiky, štátnych programov výskumu a vývoja a
štátnych objednávok,
2. pri tvorbe štátneho rozpočtu na výskum a vývoj vo fiskálnom roku,
3. pri tvorbe rezortnej odvetvovej koncepcie prípravy mládeže na povolania, obsahu
odborného vzdelávania v učebných plánoch a učebných osnovách a pri tvorbe sústavy
študijných odborov a učebných odborov stredných odborných učilíšť a stredných
odborných škôl,
4. pri tvorbe návrhu zákona o výchove a vzdelávaní a všeobecne záväzných právnych
predpisov pre stredoškolské odborné vzdelávanie a v ďalšom vzdelávaní pri riešení potreby
vzdelávania, prípravu pre perspektívne strategické odvetvia a pre remeselné činnosti.

____________________
47)
§ 27 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

l) Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
1. pri tvorbe a realizácii koncepcie starostlivosti o štátny jazyk,
2. pri ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva,
3. pri tvorbe a realizácii štátnej mediálnej politiky,
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4. v odborných komisiách v oblasti cestovného ruchu,
5. pri udelení súhlasu na prevod majetku štátnych podnikov v likvidácii.
m) Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
1. pri tvorbe koncepcie štátnej zdravotnej politiky, zdravotnej legislatívy, v oblasti humánnej
farmácie, organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrane zdravia ľudí,
2. pri výkone štátnej správy, týkajúcej sa umiestňovania chemických látok a prípravkov na
trh,
3. pri výkone štátnej správy, týkajúcej sa zaobchádzania s chemickými látkami, ktoré možno
zneužiť na nezákonnú výrobu návykových látok,
4. pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich pre ministerstvo z rozhodnutí a opatrení orgánov na
ochranu zdravia v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením,
5. pri plnení záväzkov Slovenskej republiky k OPCW v zmysle dohovoru o zákaze
chemických zbraní v oblasti zdravotníctva,
6. pri rozvoji a propagácii slovenského kúpeľníctva,
7. pri organizácii zdravotníckeho zabezpečenia hospodárskej mobilizácie,
8. pri vytváraní transformačného procesu za rezort zdravotníctva,
9. pri predkladaní a posudzovaní základných privatizačných projektov a podnetov na
privatizáciu,
10. pri prijímaní opatrení na ponechanie dočasnej alebo trvalej účasti štátu v strategicky
dôležitých podnikoch a v podnikoch s výrazným postavením na trhu s výkonom
vlastníckych práv zakladateľom,
11. pri udelení súhlasu na prevod majetku štátnych podnikov v likvidácii,
12. pri vytváraní podmienok v rámci systému výberu podnikateľských subjektov pre vstup
zahraničného kapitálu,
13. pri riešení otázok správy majetku štátu v podnikateľskej sfére.
n) Úradom vlády Slovenskej republiky
1. pri zabezpečovaní koncepčných a výkonných činností spojených s celkovou hospodárskou
politikou Slovenskej republiky v gescii ministra, ak je podpredsedom vlády,
2. pri príprave, navrhovaní, rozpracovaní a vyhodnocovaní Programového vyhlásenia vlády
za oblasti v pôsobnosti ministerstva,
3. pri príprave, navrhovaní, rozpracovaní a vyhodnocovaní záväzkov Generálnej dohody za
oblasti v pôsobnosti ministerstva,
4. pri kontrole plnenia úloh štátnej správy,
5. pri kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z unesení vlády a Bezpečnostnej rady Slovenskej
republiky,
6. pri kontrole vybavovania petícií, sťažností, oznámení a podnetov,
7. pri kontrole plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
8. pri kontrole štátnych podnikov v likvidácii,
9. pri predkladaní požadovaných materiálov a stanovísk,
10. pri hodnotení Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti Slovenskej republiky na
členstvo v Európskej únii,
11. pri participácii na predvstupových programoch Európskej únie,
12. pri implementácii a dodržiavaní Európskej dohody o pristúpení Slovenskej republiky k
Európskej únii,
13. pri prevádzkovaní elektronického prepojenia prostredníctvom siete GOVNET.
o) Protimonopolným úradom Slovenskej republiky
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1. pri zabezpečovaní koncepčných činností spojených s legislatívou a reguláciou fungovania
podnikateľských subjektov Slovenskej republiky v zmysle politiky stratégie tvorby
podnikateľského prostredia,
2. pri posudzovaní privatizačných projektov z hľadiska účelnej dekoncentrácie,
3. pri prijímaní opatrení na ponechanie dočasnej alebo trvalej účasti štátu v strategicky
dôležitých podnikoch a podnikoch s výrazným postavením na trhu s výkonom vlastníckych
práv zakladateľom.
p) Štatistickým úradom Slovenskej republiky
1. pri vypracovaní koncepcie štátneho štatistického informačného systému a projektov
medzirezortného charakteru,
2. pri tvorbe metodiky štatistického zisťovania vrátane metodického zabezpečovania
preberania údajov potrebných pre ekonomicko-analytickú činnosť ministerstva,
3. pri predkladaní údajov štátnej štatistiky ako vykazujúca jednotka,
4. pri tvorbe satelitného účtu cestovného ruchu.
r) Úradom pre štátnu službu
1. pri zabezpečovaní uplatňovania zákona o štátnej službe, súvisiacich všeobecne záväzných
právnych predpisov a služobných predpisov úradu a kontrole ich dodržiavania,
2. pri zostavení návrhu systemizácie v štátnej službe,
3. pri príprave výberového konania na prípravnú štátnu službu a na dočasnú štátnu službu,
4. pri prehlbovaní kvalifikácie zamestnancov v štátnej službe,
5. pri hodnotení zamestnancov v štátnej službe,
6. pri rozhodovaní o odvolaní štátneho zamestnanca voči prvostupňovému rozhodnutiu
služobného úradu.
s) Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky
1. pri plnení úloh súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení,
2. pri príprave, schvaľovaní, zverejňovaní a zabezpečovaní plnenia medzinárodných zmlúv a
dohovorov vo veciach jadrovej energetiky,
3. pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s fyzickou ochranou jadrových zariadení a pri
zabezpečovaní transportov jadrových materiálov po železniciach Slovenskej republiky.
t) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
1. pri zabezpečovaní úloh technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva, certifikácie,
posudzovania zhody, akreditácie a harmonizácie technických predpisov pre oblasť
voľného pohybu výrobkov,
2. pri vykonávaní zákonom vymedzenej pôsobnosti vo veciach ochrany spotrebiteľa.
u) Úradom pre verejné obstarávanie
pri verejnom obstarávaní a plnení kontrolných úloh v oblasti verejného obstarávania.
v) Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
pri výkone štátnej správy týkajúcej sa ochrany priemyselných práv a duševného vlastníctva
pre podnikateľské subjekty v odvetví priemyslu.
x) Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
1. pri tvorbe a dopĺňaní štátnych hmotných rezerv a hospodárení s nimi,
2. pri použití štátnych hmotných rezerv, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
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3. pri riešení stavu ropnej núdze, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
4. pri zabezpečovaní komodít súvisiacich s jadrovou energetikou.
y) Národným bezpečnostným úradom
1. pri zabezpečovaní ochrany utajovaných skutočností v oblasti personálnej, fyzickej,
administratívnej objektovej a priemyselnej bezpečnosti, šifrovej ochrane informácií a
bezpečnosti technických prostriedkov na ministerstve vrátane subjektov hospodárskej
mobilizácie a ostatných právnických osôb v pôsobnosti ministerstva, ktorým boli
odstúpené utajované skutočnosti,
2. pri koordinácii úloh bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky vyplývajúcej z koncepcie
NATO a Európskej únie,
3. pri plnení záväzkov Slovenskej republiky k OPCW v zmysle dohovoru o zákaze
chemických zbraní v oblasti utajovaných skutočností,
4. pri zavádzaní elektronického podpisu.
(3) Ministerstvo v rámci vzťahov k iným orgánom a organizáciám spolupracuje s
a) Národnou radou Slovenskej republiky
1. pri predkladaní požadovaných materiálov a stanovísk vrátane predkladania návrhov
zákonov,
2. pri odpovediach na otázky poslancov (interpelácie, hodina otázok).
b) samosprávnymi krajmi
1. pri zriaďovaní, zrušení alebo obmedzení činnosti stredných odborných učilíšť, stredísk
praktického vyučovania, stredných odborných škôl a združených stredných škôl
zameraných na prípravu pre odvetvia v pôsobnosti ministerstva,
2. v oblasti cestovného ruchu,
3. pri implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a služby a iniciatívnych
programov Spoločenstva (Interreg a pod.),
4. pri uplatňovaní požiadaviek na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie.
c) krajskými úradmi
pri zabezpečovaní opatrení hospodárskej mobilizácie,21)
d) krajskými školskými úradmi
pri zriaďovaní, zrušení alebo obmedzení činnosti stredných odborných učilíšť, stredísk
praktického vyučovania, stredných odborných škôl a združených stredných škôl
zameraných na prípravu pre odvetvia v pôsobnosti ministerstva,
e) Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
1. pri plnení úloh v oblasti štátnej kontroly,
2. pri poskytovaní informácií, dokladov a vysvetlení súvisiacich s uplatňovaním pôsobnosti
úradu.
f) Fondom národného majetku Slovenskej republiky
1. pri predkladaní základných privatizačných projektov,
2. pri realizácii privatizačných projektov podnikov na základe rozhodnutia o privatizácii a
rozhodnutí o vysporiadaní reštitučných nárokov,
3. pri vypracovaní správ a informácií o stave prác v uskutočňovaní procesu privatizácie,
4. pri poskytovaní údajov do databázy ministerstva,
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5. pri riešení problémov a sporov vzniknutých pri realizácii privatizačných projektov a
transformácii majetku,
6. pri navrhovaní zmien privatizačných projektov v prípade neúspešnej realizácie schválenej
privatizačnej metódy,
7. pri ročnom zúčtovaní príjmov a výdavkov Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
8. pri výkone práv a povinností akcionára
9. pri realizácii vysporiadania reštitučných nárokov.34)
g) Štátnou pokladnicou
1. pri poskytovaní všetkých informácií potrebných na realizáciu rozpočtu,48)
2. pri odsúhlasovaní finančného plánu realizácie výdavkov,49)
3. pri realizácii finančného plánu – predfinancovaní, resp. pri refundácii finančných
prostriedkov pre Sektorový operačný plán Priemysel a služby,
h) Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
1. pri činnostiach vo vzťahu k rozpočtu kapitoly ministerstva,
2. pri činnostiach súvisiacich s energetikou,
3. pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov pre
odvetvia energetiky,
4. pri vytváraní podmienok trhu s energiou.
i) Slovenským pozemkovým fondom
1. pri prevode majetku štátu na iné osoby,
2. pri posudzovaní či majetok, ktorý nebolo možné privatizovať, je v správe ministerstva
alebo Slovenského pozemkového fondu,
3. pri navrhovaní zmien privatizačných projektov v prípade neúspešnej realizácie schválenej
privatizačnej metódy,
4. pri speňažovaní majetku v správe Slovenského pozemkového fondu v procese likvidácie
štátnych podnikov.
j) Národnou bankou Slovenska
pri poskytnutí bankových služieb spojených s finančným zabezpečením vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie v krízovej situácii.21)
k) Slovenskou televíziou
pri poskytnutí vysielacieho času ministerstvu potrebného na informovanie verejnosti o
vyhlásení opatrení hospodárskej mobilizácie v krízovej situácii.21)
l) Slovenským rozhlasom
pri poskytnutí vysielacieho času ministerstvu potrebného na informovanie verejnosti o
vyhlásení opatrení hospodárskej mobilizácie v krízovej situácii.21)

____________________
48)
§ 12 zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
49)
§ 8 zákona č. 291/2002 Z. z.

(4) Ministerstvo

ďalej

spolupracuje

s príslušnými

zamestnávateľskými zväzmi a
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združeniami Slovenskej republiky, s príslušnými priemyselnými zväzmi, Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou a jej regionálnymi kanceláriami, Slovenskou banskou komorou, prípadne
odvetvovými odborovými zväzmi a inými profesijnými, záujmovými a stavovskými organizáciami
a združeniami.
Záverečné ustanovenia
Čl. 10
Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak
a) došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh ministerstva presunom pôsobnosti
ministerstva na iný ústredný orgán štátnej správy, alebo orgán miestnej štátnej správy alebo
územnú samosprávu,
b) má dôjsť k závažným zmenám v zásadách činnosti alebo zásadách organizácie ministerstva
nad rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom,
c) došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh ministerstva zrušením právnych predpisov
alebo iných riadiacich aktov, na základe ktorých plní ministerstvo úlohy,
d) došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh ministerstva vydaním nových právnych
predpisov alebo iných riadiacich aktov obsahujúcich úlohy pre ministerstvo.
Čl. 11
Zrušuje sa Štatút Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý schválila
Slovenskej republiky uznesením číslo 82 a nadobudol účinnosť 10. februára 1998.

vláda

Čl. 12
Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 107 zo dňa 9. februára 2005
a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

