
DODATOK č. 3 
k ŠTATÚTU a ROKOVACIEMU PORIADKU 

Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra (ďalej len „štatút a rokovací poriadok“) 

 
Článok 1 

 
S účinnosťou od 01.06.2016 úlohy Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj ako „ÚPPVII“) v súlade 
so zákonom č. 171/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a 
v zmysle Uznesenia vlády SR č. 354/2016 zo dňa 22.08.2016 k určeniu sprostredkovateľského orgánu pre 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 
 
Vzhľadom k tomu a podľa článku 8 odsek 2 štatútu a rokovacieho poriadku v znení jeho dodatkov, ktorý bol 
schválený Uznesením č. MV OPII/2015/10 z rokovania dňa 07. augusta 2015 Monitorovacieho výboru pre 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, sa vydáva tento Dodatok č. 3, ktorým sa štatút a rokovací poriadok 
mení a dopĺňa nasledovne: 
 

(1) V článku 3 sa ods. 1 mení a nahrádza novým znením: 
 
(1) Členmi riadiaceho výboru sú: 

 
Stáli členovia s hlasovacím právom: 

 
a) podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, 
b) vedúci úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 
c) generálny riaditeľ sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu, 
d) vedúci služobného úradu Ministerstva financií SR,   
e) vedúci služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
f) riaditeľ odboru riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu, 
g) riaditeľ odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti Úradu podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu, 
h) riaditeľ odboru stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy  Úradu podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu, 
i) generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky – Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra,  
j) zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Riadiaci orgán 

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, 
k) zástupca sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
l) zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, 
m) zástupca OZ Partnerstvá pre prosperitu, 
n) zástupca IT Asociácie Slovenska, 
o) zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky, 
p) zástupca Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

 
Nestáli členovia s hlasovacím právom: 

 
q) zástupca sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
r) zástupca sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 
Pozorovatelia bez hlasovacieho práva: 
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s) zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán, 
t) zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky – Orgán auditu. 

 

(2) V článku 3 sa ods. 3 mení nasledovne:  

„Predsedom riadiaceho výboru je podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Predsedu 
riadiaceho výboru v čase jeho neprítomnosti zastupuje vedúci úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu.“ 

(3) V článku 3 sa ods. 4 mení nasledovne: 

„Členstvo v riadiacom výbore podľa odseku 1 písm. a) až c) a f) až h) vzniká vymenovaním do funkcie 
vedúcim úradu ÚPPVII. Členstvo v riadiacom výbore podľa odseku 1 písm. d), e) a i) až t) vzniká 
vymenovaním za člena riadiaceho výboru vedúcim úradu ÚPPVII na návrh štatutárneho orgánu inštitúcie, 
ktorú zastupuje.“ 

(4) V článku 3 v ods. 6 sa písm. c) mení nasledovne: 

„na základe návrhu štatutárneho orgánu inštitúcie, ktorú zastupuje, v prípade členov podľa odseku 1 písm. 
d), e) a i) až t).“ 

(5) V článku 3 sa ods. 7 mení nasledovne: 

„Tajomníkom riadiaceho výboru je zamestnanec sekcie riadenia informatizácie ÚPPVII určený predsedom 
riadiaceho výboru. Tajomník riadiaceho výboru nemá hlasovacie právo.“ 
 

(6) V článku 3 sa v ods. 10 sa menia slová : „zástupcov sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva financií 
Slovenskej republiky“ za slová : „zástupcov sekcie riadenia informatizácie ÚPPVII.“ 

(7) V článku 4 sa za ods. 2 dopĺňa nový odsek „ 3)“ v znení: 

„(3) Zodpovednosti vedúceho úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sú 
nasledovné: 
 
a) spolurozhodovanie o predložených štúdiách uskutočniteľnosti, 
b) spolurozhodovanie o zámeroch národných projektov a o zmenách v zozname národných projektov, 
c) spolurozhodovanie o kľúčových oblastiach, rizikách a otvorených otázkach programu, 
d) komunikácia na najvyššej úrovni so zainteresovanými stranami, 
e) poradenstvo a podpora rezortným a nadrezortným orgánom.“ 

 
a  číslovanie doterajšieho  odseku 3 sa mení na odsek „4)“. 
Za odsek 4 sa dopĺňajú nové odseky „5)“ a „6)“ v nasledovnom znení: 
 
„(5) Zodpovednosti vedúceho služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky sú nasledovné:   
 
a) spolurozhodovanie o predložených štúdiách uskutočniteľnosti, 
b) spolurozhodovanie o zámeroch národných projektov a o zmenách v zozname národných projektov, 
c) spolurozhodovanie o kľúčových oblastiach, rizikách a otvorených otázkach programu, 
d) komunikácia na najvyššej úrovni so zainteresovanými stranami, 
e) poradenstvo a podpora rezortným a nadrezortným orgánom.“ 
 
„(6) Zodpovednosti vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky: 
 
a) spolurozhodovanie o predložených štúdiách uskutočniteľnosti, 
b) spolurozhodovanie o zámeroch národných projektov a o zmenách v zozname národných projektov, 
c) spolurozhodovanie o kľúčových oblastiach, rizikách a otvorených otázkach programu, 
d) komunikácia na najvyššej úrovni so zainteresovanými stranami, 
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e) poradenstvo a podpora rezortným a nadrezortným orgánom.“ 
 
 

Číslovanie doterajších odsekov 4 až 6 sa mení na odseky „7)“ až „9)“, pričom pôvodný odsek 7 
(zodpovednosti riaditeľa Datacentra) sa ruší. Číslovanie doterajších odsekov 8 až 14 sa mení na „10)“ až 
„16)“ a pôvodný odsek 15 (zodpovednosti zástupcu DataCentra za oblasť cloudových služieb) sa ruší.   

 
Za odsek 16 sa dopĺňa nový odsek „17)“ v nasledovnom znení: 
 
„(17) Zodpovednosti zástupcu Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky sú 
nasledovné: 
 
a) spolurozhodovanie o predložených štúdiách uskutočniteľnosti, 
b) spolurozhodovanie o zámeroch národných projektov a o zmenách v zozname národných projektov, 
c) spolurozhodovanie o kľúčových oblastiach, rizikách a otvorených otázkach programu, 
d) komunikácia na najvyššej úrovni so zainteresovanými stranami.“ 

(8) V článku 4 sa v ods. 4 slová: „Zodpovednosti generálneho riaditeľa sekcie informatizácie spoločnosti 
Ministerstva financií Slovenskej republiky sú nasledovné:“ menia za slová: „Zodpovednosti generálneho 
riaditeľa sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sú 
nasledovné:“. 

(9) V článku 4 sa v ods. 7 slová: „Zodpovednosti riaditeľa odboru riadenia programov rozvoja informačnej 
spoločnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky sú nasledovné:“ menia za slová: „Zodpovednosti 
riaditeľa odboru riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu sú nasledovné:“. 

(10)  V článku 4 sa v ods. 8 slová: „Zodpovednosti riaditeľa odboru implementácie programov rozvoja 
informačnej spoločnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky sú nasledovné:“ menia za slová: 
„Zodpovednosti riaditeľa odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sú nasledovné:“. 

(11) V článku 4 sa v ods. 9 slová: „Zodpovednosti riaditeľa odboru informatizácie verejnej správy Ministerstva 
financií Slovenskej republiky sú nasledovné:“ menia za slová: „Zodpovednosti riaditeľa odboru stratégie 
informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu sú nasledovné:“. 

(12) V článku 6 sa v ods. 2 menia slová: „generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva 
financií Slovenskej republiky“ za slová: „vedúci úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu.“ 

 

Článok 2 
 

Tento Dodatok č. 3 k štatútu a rokovaciemu poriadku nadobúda účinnosť dňom schválenia Monitorovacím výborom. 
 
 

 
 
 


