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Štatút Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 417 z 1. júla 2020 

v znení zmien a doplnení schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 613 z 30. septembra 

2020 

 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Štatút Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„štatút“) podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ustanovuje zásady jeho činnosti a 

vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k iným ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej 

správy, ďalším orgánom verejnej moci a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám.  

 

(2) Pôsobnosť, úlohy, zásady činnosti a vnútornej organizácie ministerstva uvedené v tomto štatúte sú 

záväzné pre vydanie organizačného poriadku ministerstva a interných riadiacich aktov ministerstva.  

 

(3) Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny 

rozpočet Slovenskej republiky.1)  

 

(4) Ministerstvo je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.  

 

(5) Ministerstvo je služobným úradom2); ministerstvo koná vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov 

v mene štátu. Ministerstvo je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí pre ministerstvo vykonávajú 

závislú prácu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.3) 

 

(6) Sídlom ministerstva je Bratislava.  

 

Čl. 2  

Pôsobnosť ministerstva  

 

(1) Postavenie a pôsobnosť ministerstva ustanovuje osobitný predpis.4) 

 

(2) V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo zriaďuje rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie 

alebo zakladá iné právnické osoby. 

 

Čl. 3  

Hlavné úlohy ministerstva 

 

(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti plní tieto úlohy 

a) v oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov 

Európskej únie5) 

                                                           
1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.   
2) § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 470/2019 Z. z..   
3) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. 
4) § 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov.   
5) Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 329 z 27. mája 2020. 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 355 zo 4. júna 2020. 
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1. plní funkciu centrálneho koordinačného orgánu,6) 

2. koordinuje a zabezpečuje prípravu a implementáciu hlavných strategických a programových 

dokumentov Slovenskej republiky pre oblasť politiky súdržnosti Európskej únie (vrátane 

Partnerskej dohody) a v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje proces vyjednávaní na úrovni 

inštitúcií Európskej únie, 

3. koordinuje tvorbu vnútroštátnych stanovísk k návrhom právnych aktov Európskej únie pre 

politiku súdržnosti a v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje proces vyjednávaní na úrovni 

inštitúcií Európskej únie a pripravuje návrhy právnych predpisov v oblasti poskytovania 

finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, s výnimkou Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, 

4. plní funkciu registrového úradu európskych zoskupení územnej spolupráce, 

5. zabezpečuje proces prípravy a koordinuje implementáciu Fondu spravodlivej transformácie 

v podmienkach Slovenskej republiky, 

6. plní úlohu riadiaceho orgánu,6a) 

7. plní úlohu sprostredkovateľského orgánu, 6b) 

8. plní úlohu národného orgánu, 6c) 

9. plní úlohu platobnej jednotky, 6d) 

10. plní úlohu národného kontaktného bodu a správcu programu. 6c) 

 b) v oblasti investícií 

1. zabezpečuje oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového 

riadenia, ako aj koordináciu investičných projektov a vypracovanie národného strategického 

investičného rámca v pôsobnosti ministerstva a vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030, 

2. zabezpečuje koordináciu presadzovania  záujmov Slovenskej republiky v zahraničí v oblasti 

medzinárodnej podpory slovenského inovačného potenciálu a  transferu medzinárodných 

poznatkov v oblasti inovácií, 

3. riadi oblasť inovačnej diplomacie s rešpektovaním  jednotného riadenia zahraničnej služby a 

rozhoduje o jej územnom rozmiestnení, pôsobnosti a rozsahu poskytovaných výstupov a služieb 

sociálno-ekonomickým partnerom, 

4. kontroluje súlad tvorby strategických dokumentov7) s prijatými metodikami týkajúcimi sa 

tvorby takýchto dokumentov a predkladá vláde Slovenskej republiky správy o ich dodržiavaní. 

 c) v oblasti regionálneho rozvoja  

1. zabezpečuje koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja s cieľom odstraňovať alebo 

zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja 

                                                           
6) § 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších 

predpisov. 

§ 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých 

právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení nariadenia 

vlády  Slovenskej republiky č. 71/2018 Z. z. 
6a) § 7 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

§ 7 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 355 zo 4. júna 2020. 
6b) § 8 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení zákona č. 93/2017 Z. z..  

§ 8 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 355 zo 4. júna 2020. 
6c)Uznesenie vlády Slovenskej republiky 355 zo 4. júna 2020. 
6d) § 11 zákona č. 528/2008 Z. z. .  

§ 11 zákona č. 292/2014 Z. z. 
7) Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 197 z 26.apríla 2017; príloha č.1. 
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regiónov, zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť a 

konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch a zvyšovať zamestnanosť 

a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch, 

2. koordinuje vypracovanie národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a jej 

realizáciu;  monitoruje a vyhodnocuje jej plnenie a koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť 

sociálno-ekonomických partnerov, 

3. poskytuje podporu regionálneho rozvoja podľa osobitného predpisu,8)  

4. prijíma opatrenia na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hospodársky menej 

rozvinutých alebo transformujúcich sa území a plní úlohy v oblasti poskytovania podpory 

najmenej rozvinutým okresom podľa osobitného predpisu,9) 

5. kontroluje výkon štátnej správy v oblasti regionálneho rozvoja uskutočňovaný okresnými 

úradmi a úradmi v sídle kraja, 

6. poskytuje podporu a zabezpečuje presadzovanie opatrení oprávnených z Fondu spravodlivej 

transformácie na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja transformujúcich sa území, 

7. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie, koordinuje opatrenia iniciatív Európskej 

únie a regionálne stratégie a presadzuje strategické ciele Partnerskej dohody medzi sociálno-

hospodárskymi partnermi. 

d) v oblasti centrálneho riadenia informatizácie spoločnosti a tvorby politiky jednotného digitálneho 

trhu  

1. zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti,4) 

2. ako orgán vedenia zabezpečuje úlohy spojené s vedením v správe informačných technológií 

verejnej správy, určuje centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej 

správy,10) 

3. zabezpečuje úlohy spojené s riadením informačných technológií, ktorých je správcom 

a prevádzkovateľom podľa osobitných predpisov,11) 

4. vypracováva politiku jednotného digitálneho trhu a koordinuje implementáciu európskej 

digitálnej stratégie, ako aj inovatívnych a disruptívnych technológií, 

5. vypracováva a implementuje národné stratégie pre jednotný digitálny trh a digitálnu 

transformáciu, vrátane opatrení na zlepšenie výkonnostného postavenia Slovenskej republiky 

v kľúčových medzinárodných indikátoroch, 

6. pripravuje, koordinuje a implementuje politiku digitálnej ekonomiky a spoločnosti,  

7. pripravuje, koordinuje a implementuje priamo riadené programy Európskej únie v oblasti 

informatizácie spoločnosti a digitálnej konektivity, 

8. koordinuje tvorbu politík a opatrení v oblasti zmierňovania negatívnych dopadov technológii 

a digitalizácie na spoločnosť,  

9. podieľa sa na boji proti šíreniu dezinformácií v online priestore, 

10. rozhoduje o využívaní verejných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, 

centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy, tým nie sú 

dotknuté právomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti tvorby a realizácie 

štátneho rozpočtu, 

11. koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti a politiky jednotného digitálneho 

trhu, analyzuje a hodnotí dosahované výsledky a navrhuje opatrenia na riešenie aktuálnych 

otázok, 

                                                           
8) Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 
9) Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
10) § 7 a nasl. zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z. 
11) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
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12. ako správca zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj siete Govnet12) a elektronické prepojenie 

ústredných orgánov štátnej správy cez Govnet, 

13. ako správca zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj Ústredného portálu verejnej 

správy, spoločných modulov a ďalších informačných systémov v jeho pôsobnosti, 

14. koordinuje budovanie informačných technológií verejnej správy na národnej a medzinárodnej 

úrovni, 

15. vedie centrálnu evidenciu eGovernmentu komponentov, centrálnu referenčnú architektúru, 

katalóg cloudových služieb, centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, 

zoznam referenčných údajov, základných číselníkov a centrálny dátový model, 

16. plní záväzky, koordinuje a zabezpečuje úlohy, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú 

z medzinárodných zmlúv v oblasti informatizácie spoločnosti, jednotného digitálneho trhu 

a digitálnej transformácie, ako aj z členstva v medzinárodných orgánoch a inštitúciách, 

17. plní úlohy na úseku kritickej infraštruktúry13) a zabezpečuje kontinuálne zlepšovanie celkovej 

úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 

18. realizuje jednotnú stratégiu riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 

19. vytvára a implementuje jednotnú metodickú bázu pre postupy a bezpečnostné opatrenia 

kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 

20. monitoruje a hodnotí stav kybernetickej bezpečnosti, 

21. vytvára a realizuje stratégie zabezpečovania a zlepšovania kybernetickej bezpečnosti, 

22. plánuje rozvoj a zavádza inovatívne riešenia v rámci kybernetickej bezpečnosti, 

23. zabezpečuje činnosti spojené s kybernetickou bezpečnosťou v rámci platnej legislatívy na 

svojom úseku pôsobnosti a zabezpečuje spoluprácu s inštitúciami v rámci Slovenskej republiky 

a so zahraničím, 

24. plní úlohy a zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti pre sektor a podsektor podľa 

osobitného predpisu14) v rozsahu jeho pôsobnosti prostredníctvom vládnej jednotky CSIRT,15) 

25. vykonáva centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní v oblasti informačno-

komunikačných technológií, 

26. vytvára a realizuje stratégiu v oblasti centrálnej licenčnej politiky vo verejnej správe, koordinuje 

plnenie úloh a metodicky usmerňuje dotknuté orgány. 

 (2) Ministerstvo zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti plnenie úloh vyplývajúcich najmä z členstva 

Slovenskej republiky v Európskej únii, Organizácii Spojených národov, Organizácii pre bezpečnosť a 

spoluprácu v Európe, Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Svetovej banke, Vyšehradskej 

skupine (V4). Ministerstvo tiež zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 

a dohovorov Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Rady 

Európy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktoré patria do pôsobnosti ministerstva. 

 

Čl. 4  

Ďalšie úlohy ministerstva 

 

(1) Ministerstvo vo svojej pôsobnosti plní ďalej úlohy 

a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a rozpočtu verejnej správy,1) 

b) pri nakladaní s majetkom štátu a jeho správe, 

                                                           
12) § 4 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z. 
13) § 3 písm. c) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 134/2020 Z. z. 
14) Príloha č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
15) § 11 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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c) v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,16) 

d) v oblasti ochrany utajovaných skutočností17) a pri dodržiavaní predpisov o ochrane osobných 

údajov,18) 

e) v oblasti medzinárodnej spolupráce, 

f) v oblasti rozvoja integrovaného informačného systému verejnej správy, 

g) týkajúce sa poskytovania dotácií na podporu činností podľa osobitného predpisu,19) 

h) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a pri 

harmonizácii, slovenského právneho poriadku s právom Európskej únie, 

i) v oblasti štátnej štatistiky,20) 

j) pri sprístupňovaní informácií,21) 

k) na úseku obrany22) a bezpečnosti štátu,23)  

l) v oblasti vzdelávania zamestnancov ministerstva, 

m) ustanovené zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

(2) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 ustanovuje organizačný poriadok ministerstva. 

 

(3) Ministerstvo zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému úradu vyplývajú zo 

štátnozamestnaneckých vzťahov a úloh, ktoré mu ako zamestnávateľovi vyplývajú z pracovnoprávnych 

vzťahov a z právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Čl. 5 

Zásady riadenia ministerstva 

 

(1) Ministerstvo riadi, koná v jeho mene a za jeho činnosť zodpovedá minister investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).  

 

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. 

Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv 

a povinností. Na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom 

poradí ho štátni tajomníci zastupujú.  

 

(3) Generálny tajomník služobného úradu je služobne najvyšším vedúcim štátnym zamestnancom v 

služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii.  

 

(4) Na ministerstve sú tieto stupne riadenia:  

 

a) minister,  

                                                           
16) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
17) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov   
18) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

221/2019 Z. z. 
19) § 2 zákona č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu v znení zákona č. 134/2020 Z. z.  
20) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
21) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.   
22) Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.   
23) Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času 

vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.  
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b) štátny tajomník a generálny tajomník služobného úradu,  

c) generálny riaditeľ sekcie, riaditeľ kancelárie ministra a riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka    

služobného úradu, 

d) riaditeľ odboru,  

e) vedúci oddelenia.  

 

Čl. 6 

Organizačné členenie ministerstva 

 

(1) Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie. Sekcia sa člení na odbory a odbor sa môže členiť na 

oddelenia. Minister môže zriadiť samostatný odbor, samostatné oddelenie, alebo iný špecializovaný 

organizačný útvar ministerstva.  

 

(2) Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh ministerstva 

podľa vymedzených okruhov činností. Sekcia je organizačný útvar, v ktorom je zoskupená ucelená a 

komplexná oblasť koncepčných, odborných, metodických, správnych a kontrolných činností.  

 

(3) Organizačný útvar ministerstva riadi vedúci zamestnanec ministerstva. Sekciu riadi generálny 

riaditeľ, odbor riadi riaditeľ a oddelenie riadi vedúci. Kanceláriu ministra a kanceláriu generálneho 

tajomníka služobného úradu riadi riaditeľ kancelárie. Ak minister zriadi iný špecializovaný organizačný 

útvar ministerstva podľa odseku 1, môže určiť iný stupeň riadenia, ako je uvedený v odseku 4.  

 

(4) Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti a vymedzenie okruhov činností 

organizačných útvarov, vzájomné vzťahy organizačných útvarov ministerstva, rozsah oprávnení a 

zodpovednosti vedúcich zamestnancov ministerstva upravuje organizačný poriadok ministerstva.  

 

(5) Štátnozamestnanecké vzťahy a pracovnoprávne vzťahy v podmienkach ministerstva ustanovujú 

všeobecne záväzné právne predpisy,24) ktoré sú podrobnejšie upravené internými riadiacimi aktmi.  

 

Čl. 7 

Činnosť ministerstva 

 

(1) Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne 

záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, 

štatútom ministerstva a organizačným poriadkom ministerstva, internými riadiacimi aktmi a služobnými 

predpismi ministerstva, Plánom hlavných úloh ministerstva, ktorý nadväzuje na Programové vyhlásenie 

vlády Slovenskej republiky, Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, Plánom práce 

vlády Slovenskej republiky na príslušný rok.  

 

(2) Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti také organizačné princípy štátnej správy, formy a metódy 

činnosti, ktoré smerujú k racionalizácii a zvyšovaniu efektívnosti jeho činnosti tým, že  

 

a) zabezpečuje a uplatňuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu 

plnenia úloh,  

b) úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými 

si vymieňa informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú,  

c) zabezpečuje a uplatňuje princíp hodnoty za peniaze, dbá a presadzuje maximalizáciu úžitku za 

primeranú cenu a náklad, aplikuje princípy RIA2020 – Stratégie lepšej regulácie, 

                                                           
24) Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 55/2017 Z. z. 
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d) realizuje výskum a spolupracuje na výskumných projektoch, realizuje hodnotenia a prieskum 

verejnej mienky v oblastiach pôsobnosti ministerstva, 

e) využíva podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci, ako aj podnety verejnosti,  

f) využíva poznatky sociálno-ekonomických partnerov a zapája ich najmä do práce na riešení 

otázok koncepčnej a legislatívnej povahy,  

g) spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi vo veciach, ktoré sa ich týkajú,  

h) účelne využíva technickú, komunikačnú a informačnú infraštruktúru ministerstva a formy 

tímovej práce.  

 

(3) Na zabezpečenie plnenia koncepčných, strategických a iných určených úloh ministerstva zásadného 

charakteru zriaďuje minister stále poradné orgány ministra, ktorými sú porada vedenia ministerstva, 

resp. operatívna porada ministra. Minister si podľa potreby zriaďuje expertné poradné orgány ministra, 

koordinačné skupiny, riadiace výbory a rady projektov, komisie a pracovné skupiny, ktoré prerokúvajú 

dôležité otázky súvisiace s činnosťou ministerstva. 

 

Čl. 8 

Vzťahy ministerstva k iným ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, 

orgánom miestnej štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným orgánom a 

organizáciám 

(1) Ministerstvo spolupracuje s inými ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a 

orgánmi miestnej štátnej správy v súlade s osobitným predpisom25), inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a dohodami, ktoré s nimi ministerstvo uzatvorilo. 

(2) Ministerstvo spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy, sociálno-ekonomickými partnermi 

a inými subjektmi v súlade s osobitným predpisom19) a inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

(3) Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje aj s orgánmi Európskej únie a Stáleho 

zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii, orgánmi členských štátov Európskej únie, Stáleho 

zastúpenia Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov, medzinárodnými organizáciami 

ako sú napríklad Organizácia spojených národov, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a 

s inými organizáciami relevantnými pre oblasti pôsobnosti ministerstva, vrátane účasti ministerstva na 

zasadnutiach pracovných skupín, expertných technických skupín a výborov. 

  

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak dôjde k zásadným zmenám pôsobnosti alebo 

úloh ministerstva zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov alebo uznesením vlády Slovenskej 

republiky, na základe ktorých ministerstvo plní svoje úlohy. 

 

Čl. 10 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa:  

1. Štatút Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (schválený 

uznesením vlády Slovenskej republiky z 1. júna 2016 č. 204 v znení uznesenia vlády Slovenskej 

republiky z 12. decembra 2018 č. 556). 

                                                           
25) Zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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2. Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (schválený uznesením 

vlády Slovenskej republiky z 1. júna 2016 č. 202 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky z 12. 

decembra 2018 č. 555). 

  

 

Čl. 11 

Účinnosť 

 

Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č.  417 z 1. júla 2020 a nadobúda 

účinnosť 1. júla 2020. 


