Štatút
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Štatút Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) na základe
zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť
a úlohy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ustanovuje
zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ministerstvám,
ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám
a fyzickým osobám.
(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú záväzné pre
vydanie organizačného poriadku ministerstva.
(3)

Ministerstvo je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená
na štátny rozpočet.1

(4)

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

(5)

Ministerstvo je služobný úrad.2

(6)

Sídlom ministerstva je Bratislava.
Čl. 2
Pôsobnosť ministerstva

(1) Postavenie a pôsobnosť ministerstva ustanovuje osobitný predpis.3
(2) V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo zriaďuje štátne rozpočtové organizácie a štátne
príspevkové organizácie1) a zakladá iné právnické osoby. 4
Čl. 3
Hlavné úlohy ministerstva
Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti v oblasti
a)

dráh 5

1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach dráh, okrem úloh, ktoré má Dopravný úrad ako
regulačný orgán a bezpečnostný orgán vo veciach železničných dráh a lanových dráh,
2. poveruje osoby výkonom štátneho dozoru, vydáva im preukazy, vedie evidenciu vydaných
preukazov a vykonáva štátny dozor na dráhach,
3. je vyšetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na
železničných dráhach, na špeciálnych dráhach a lanových dráhach,
4. je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje vyšší územný celok,
5. navrhuje, ktoré železničné trate existujúceho železničného systému alebo nové železničné trate vo
výstavbe majú byť súčasťou systému transeurópskych železníc,
6. určuje, ktoré železničné trate sú hlavné a ktoré vedľajšie a ich určenie zverejňuje na webovom
sídle ministerstva,
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Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
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Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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§ 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
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Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
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Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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7. rozhoduje o uplatnení základných požiadaviek na existujúci železničný systém, ktorého železničné
trate nie sú súčasťou systému transeurópskych železníc a budú predmetom modernizácie alebo
obnovy, a v prípade výstavby nových železničných tratí, ktoré budú súčasťou existujúceho
železničného systému,
8. rozhoduje na žiadosť navrhovateľa a po odbornom posúdení Dopravným úradom o výnimke z
uplatňovania technických špecifikácií interoperability, ako aj o úplnom alebo čiastočnom
neuplatňovaní nových alebo revidovaných technických špecifikácií interoperability, ak ide o
projekty v pokročilom štádiu vývoja alebo o projekty, ktoré sú predmetom zmluvy, ktorá sa plní v
čase ich uverejnenia,
9. zastupuje štát, ak ide o nadobúdanie dráh, ktoré nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, a pri
uzavieraní zmlúv s manažérom infraštruktúry,
10. rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zrušení železničnej trate,
11. rozhoduje po dohode s Dopravným úradom, ktorú časť železničnej infraštruktúry navrhne ako
špecifický prípad, na ktorý sa nepoužije postup overovania,
12. posiela Európskej komisii dokumentáciu a projekty k uplatňovanej výnimke z technickej
špecifikácie interoperability,
13. rozhoduje a zverejňuje, ktoré európske špecifikácie sa použijú na posudzovanie zhody
subsystémov a komponentov, ak nie je platná technická špecifikácia interoperability,
14. zostavuje zoznam národných bezpečnostných predpisov, oznamuje ho a jeho zmeny Európskej
komisii, uverejňuje ho vo vestníku ministerstva a na webovom sídle, notifikuje jednotlivé
bezpečnostné predpisy, rozvíja právny rámec v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy a dohliada
na dodržiavanie národných bezpečnostných predpisov,
15. uskutočňuje všetky notifikácie vyplývajúce z osobitného predpisu5) a z právne záväzných aktov
Európskej únie v železniciach, okrem tých, ktoré sú zverené Dopravnému úradu ako
bezpečnostnému orgánu alebo regulačnému orgánu,
16. dohliada na to, aby obsah poskytovaného školenia personálu a prípadné udeľovanie potvrdení
vzdelávacieho zariadenia boli v súlade s bezpečnostnými požiadavkami určenými v technických
špecifikáciách interoperability alebo v národných bezpečnostných predpisoch,
17. poveruje právnické osoby vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh,
posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov
dráh a dráhových podnikov, overovaním technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku,
vykonávaním technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas
prevádzky, vykonávaním skúšok dráhových vozidiel, vydávaním osvedčení údržbárskym dielňam
na údržbu nákladných vozňov,
18. zverejňuje na webovom sídle zoznamy poverených právnických osôb podľa bodu 17,
19. je schvaľovacím orgánom na schvaľovanie typov električiek, trolejbusov a koľajových vozidiel
pre špeciálne dráhy,
20. zabezpečuje činnosť skúšobnej komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných
komisárov na vykonávanie technicko-bezpečnostnej skúšky dráhových vozidiel a na vykonávanie
praktickej skúšky uchádzačov o získanie preukazu na vedenie dráhových vozidiel, vydáva a
odoberá skúšobným komisárom osvedčenia skúšobného komisára a zverejňuje zoznam ich
držiteľov,
21. zabezpečuje overovanie odbornej spôsobilosti predsedov skúšobných komisií na overovanie
odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
a na zapletanie a opravy oceľových lán a zalievanie lanových koncoviek a spojok používaných na
zariadeniach lanových dráh a vydáva doklad o odbornej spôsobilosti,
22. ukladá povinnosť prevádzkovateľovi dráhy, dráhovému podniku a ďalším osobám zúčastneným na
prevádzke dráhy alebo na doprave na dráhe vykonať práce, prepravu alebo poskytnúť technické
prostriedky v rozsahu nevyhnutnom na ochranu života a zdravia ľudí a zvierat a na ochranu
majetku a životného prostredia alebo na odstraňovanie následkov nehody alebo mimoriadnej
udalosti alebo v období krízovej situácie,
23. poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu manažérovi infraštruktúry na prevádzku železničnej
infraštruktúry,
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24. poskytuje manažérovi infraštruktúry úhrady na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia vo výške
fixných nákladov vynaložených na prevádzku železničnej infraštruktúry,
25. udeľuje výnimku zo stavebno-technických požiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku
dráh a z technických podmienok na konštrukciu a prevádzku dráhových vozidiel,
26. je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré
neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, a pre stavby v ochrannom pásme dráhy,
ktoré slúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
27. je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme
dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
28. vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,
29. vyjadruje sa v územnoplánovacích činnostiach k zadaniu, ku konceptu a k návrhu územného plánu
regiónu z hľadiska umiestnenia dráh v území, ich napojení a križovaní a ich technických a
prevádzkových parametrov,
30. zisťuje zdroje ohrozovania dráhy a jej súčastí a nariaďuje ich odstránenie, okrem mestských dráh,
31. rozhoduje na návrh vlastníka o zrušení vlečky alebo špeciálnej dráhy,
32. odníma poverenia vydané podľa bodu 17, ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor so
zákonom o dráhach,
33. rozhoduje na návrh prevádzkovateľa dráhy o názvoch staníc a zastávok a o ich zmenách okrem
názvov zastávok mestských dráh,
b)

dopravy na dráhach 6

1. určuje priority štátnej dopravnej politiky a regulácie v doprave na dráhach, ktoré sú záväzné pre
všetky orgány verejnej správy v doprave, pre manažéra infraštruktúry, pre železničné podniky a
pre prevádzkovateľov mestských dráh, špeciálnych dráh, lanových dráh a pre dráhové podniky,
2. určuje po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vybrané skupiny
cestujúcich, ktoré sú dopravcovia vo verejnej osobnej železničnej doprave podľa zmluvy
o dopravných službách vo verejnom záujme povinní prepravovať za osobitné cestovné určené
regulačným orgánom,
3. je objednávateľom verejnej osobnej železničnej dopravy a uhrádza poskytovateľovi dopravných
služieb vo verejnom záujme stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v
železničnej doprave, a to maximálne do výšky limitov výdavkov schválených na tento účel v
zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
4. je regulačným orgánom pre prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave,
5. je vyšetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti v železničnej doprave,
6. je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje vyšší územný celok,
7. poskytuje dotácie podnikateľom v kombinovanej doprave,
8. poveruje právnické osoby posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
zamestnancov, vedie zoznamy poverených právnických osôb a kontroluje, či proces posudzovania
zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vykonávajú poverené právnické osoby,
9. vydáva osvedčenia o školení bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečného tovaru,
10. dohliada na plynulosť a úroveň bezpečnosti železničnej dopravy a na dodržiavanie národných
bezpečnostných predpisov,
11. dohliada na tvorbu grafikonu vlakovej dopravy a schvaľuje cestovný poriadok vo verejnej osobnej
doprave,
12. poveruje vzdelávacie zariadenia ako strediská odbornej prípravy rušňovodičov, vedie zoznam
poverených stredísk odbornej prípravy a zverejňuje ich, kontroluje činnosť poverených stredísk
prípravy rušňovodičov,
13. dohliada na obsah skúšky v časti týkajúcej sa vedomostí o železničnej infraštruktúre vrátane
poznania traťových pomerov a prevádzkových pravidiel a určuje kritériá hodnotenia pre
skúšajúcich, ak nie sú určené orgánom Európskej únie,
14. udeľuje pre dopravné služby vo vnútroštátnej osobnej doprave výnimky z uplatňovania osobitného
predpisu a informuje Európsku komisiu o udelených výnimkách,
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Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
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15. poveruje zamestnancov výkonom štátneho dozoru vo veciach dopravy na dráhach, vydáva im
preukazy, vedie evidenciu vydaných preukazov a vykonáva štátny dozor v doprave na dráhach,
16. určuje tarifu cestovného zamestnancom železníc a organizácií podieľajúcich sa na činnosti
železníc, požívateľom dôchodkov, ako aj ich rodinným príslušníkom,
17. notifikuje Európskej komisii cezhraničné dohody pred ich uzatvorením, ako aj zámer uzatvoriť
cezhraničné dohody s členským štátom a tretím štátom,
c)

cestnej dopravy 7

1. vypracúva koncepcie a rozvojové programy v oblasti cestnej dopravy,
2. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami vo veciach
cestnej dopravy a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov v cestnej
doprave,
3. zabezpečuje jednotný informačný systém v cestnej doprave, sleduje a vyhodnocuje vykonávanie
prepravy osôb medzi dvoma miestami (kabotáže) v pravidelnej a nepravidelnej autobusovej
doprave a oznamuje Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných kontrol prepravy nebezpečných
vecí za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roku, štatisticky vyhodnocuje používanie licencií
Európskej konferencie ministrov dopravy,
4. prideľuje orgánom cudzích štátov prepravné povolenia pre zahraničných dopravcov na
vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy na území Slovenskej republiky a rozhoduje, v
ktorých prípadoch možno prepravu vykonať bez prepravného povolenia,
5. riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy uskutočňovaný
okresnými úradmi v sídle kraja,
6. vykonáva odborný dozor a ukladá pokuty za porušenie povinností,
7. odovzdáva prepravné povolenia vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej
dopravy,
8. udeľuje a odníma dopravné licencie v medzinárodnej autobusovej doprave,
9. schvaľuje cestovné poriadky v medzinárodnej autobusovej doprave,
10. zakazuje výkon medzinárodnej cestnej dopravy zahraničnému dopravcovi,
11. udeľuje povolenie zahraničnému dopravcovi na vykonanie prepravy medzi dvoma miestami na
území Slovenskej republiky,
12. vydáva osvedčenie o odbornej príprave poradcov a osvedčenie o školení vodiča prepravujúceho
nebezpečné veci,
13. poveruje okresný úrad v sídle kraja odovzdávaním jednorazových prepravných povolení,
14. vydáva a odníma povolenie Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave,
15. vydáva a odníma licenciu Spoločenstva v medzinárodnej autobusovej doprave,
16. vydáva osvedčenie vodiča,
17. zabezpečuje schválenie, výrobu a distribúciu prepravných povolení pre zahraničných dopravcov,
povolení Spoločenstva a licencií Spoločenstva, osvedčení vodiča, potvrdení o vykonávaní
medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu alebo na neziskové alebo nekomerčné
účely, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poverení na výkon štátneho odborného dozoru,
osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostného poradcu, osvedčenia o školení vodiča
prepravujúceho nebezpečné veci,
18. tvorí štátnu dopravnú politiku v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných
kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení,

7

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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19. vypracúva koncepcie a rozvojové programy v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol,
emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení,
20. koordinuje celoštátny systém v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných
kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení a spolupracuje v týchto oblastiach s
ústrednými orgánmi štátnej správy v Slovenskej republike a na medzinárodnej úrovni,
21. vykonáva hlavný štátny odborný dozor,
22. rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na vykonávanie činností
technických služieb a vedie ich zoznam,
23. určuje sieť staníc technickej kontroly, pracovísk emisných kontrol a pracovísk kontroly originality,
24. overuje plnenie podmienok na udelenie oprávnenia,
25. rozhoduje o novom overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie
technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení a o
doškoľovaní kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a
technikov montáže plynových zariadení z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných
právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním týchto činností,
26. schvaľuje pred začatím výroby vzorové výtlačky tlačív dokladov a kontrolných nálepiek
používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach
plynových zariadení,
27. ustanovuje podmienky na vedenie jednotného informačného systému v rámci výkonu činností
poverených technických služieb a výkonu technických kontrol, emisných kontrol, kontrol
originality a montáže plynových zariadení a je vlastníkom údajov v týchto informačných
systémoch,
28. schvaľuje vhodnosť meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných
kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení, vydáva osvedčenia o ich
schválení s určenou platnosťou lehoty schválenia a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva,
29. schvaľuje metodiky používané pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách
originality a montážach plynových zariadení a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva,
30. zriaďuje skúšobné komisie na preukázanie odbornej spôsobilosti,
31. vystupuje ako štátny dopravný úrad a plní funkcie typového schvaľovacieho úradu, v ktorých
rámci rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu, a
vedie ich evidenciu,
32. rozhoduje o udelení, zmene, rozšírení alebo zrušení osvedčení o typovom schválení alebo
typovom schválení ES vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických
jednotiek a vedie ich evidenciu,
33. rozhoduje o udelení, zmene, rozšírení alebo zrušení správ o homologizácii typu systémov,
komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu,
34. rozhoduje o uznaní typového schválenia ES vozidiel udelených inými členskými štátmi a vedie ich
evidenciu,
35. udeľuje značku typového schválenia ES a značku typového schválenia pre typ vozidiel, systémov,
komponentov alebo samostatných technických jednotiek a homologizačnú značku pre typ
systémov, komponentov, alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu,
36. povoľuje a schvaľuje hromadné prestavby typu vozidiel a vedie ich evidenciu,
37. rozhoduje o vykonaní ďalších testov a kontrol súvisiacich so schválením typu vozidiel, systémov,
komponentov, alebo samostatných technických jednotiek, alebo s hromadnou prestavbou typu
vozidiel,
38. rozhoduje o udelení, zmene alebo rozšírení typového schválenia, typového schválenia ES alebo
uznaní zhody spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch, udeľuje značku typového
schválenia ES a vedie ich evidenciu,
39. vykonáva pôsobnosť súvisiacu so zabezpečením zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov
alebo samostatných technických jednotiek,
40. rozhoduje o udelení predbežného typového schválenia typu vozidiel, na ktoré sa vzťahujú
výnimky pre nové technológie alebo koncepcie, a rozhoduje o uznaní predbežného typového
schválenia, udeleného typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu,
41. rozhoduje o výnimkách pre vozidlá vyrábané v malej sérii, vozidlá končiacich sérií, pri nezhode
vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa osobitných

5

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

predpisov; identifikačné čísla vozidla VIN nových vozidiel končiacich sérií elektronicky zasiela
útvaru Policajného zboru,
rozhoduje o uznaní typového schválenia vozidiel vyrobených v malej sérii, udeleného typovým
schvaľovacím úradom iného členského štátu, na území Slovenskej republiky,
schvaľuje časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne
fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidiel,
schvaľuje a prijíma opatrenia súvisiace so stiahnutím vozidiel už predaných, zaevidovaných alebo
uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách,
prijíma opatrenia, ak zistí nezhodu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných
technických jednotiek so schváleným typom,
povoľuje výnimky,
plní informačné povinnosti vo vzťahu k Európskej komisii a typovým schvaľovacím orgánom
ostatných členských štátov,
vykonáva štátny odborný dozor nad hromadnou výrobou a hromadným dovozom typu vozidiel,
typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a nad hromadnou
prestavbou typu vozidiel,
na účely rozhodovania o schválení typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo
samostatných technických jednotiek a rozhodovania o schválení jednotlivo vyrobených alebo
dovezených vozidiel, jednotlivo vyrobených alebo dovezených systémov, komponentov alebo
samostatných technických jednotiek uverejňuje na webovom sídle ministerstva informačný
dokument,
zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu vyrobených osvedčení o evidencii časť II a
technických osvedčení vozidla a pred začatím výroby schvaľuje ich vzorové výtlačky; vyhlasuje
za neplatné odcudzené alebo stratené tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení
vozidla,
nariaďuje hromadnú výmenu osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidiel,
rozhoduje o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN,
vydáva metodiku upravujúcu postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a
jeho štruktúru, metódy upravujúce spôsob umiestňovania a upevňovania náhradného
identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla
vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla a uverejňuje ju vo vestníku ministerstva,
preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydané orgánmi miestnej štátnej správy
nižšieho stupňa a samosprávy,
spolupracuje pri koordinácii činností okresných úradov v sídle kraja pri výkone štátnej správy s
krajskými dopravnými inšpektorátmi Policajného zboru a okresnými dopravnými inšpektorátmi,
zasiela Európskej komisii údaje o uplatňovaní mechanizmu uznávania kvalifikácií na odborné
činnosti žiadateľov z iných členských štátov,
zasiela Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných technických kontrol,
zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie ako
národná autorita v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol a emisných kontrol,
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach autoškôl a inštruktorských oprávnení,
vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami,
vydáva skúšobné testy, zostavuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonávanie inštruktorských
skúšok na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšok na predĺženie ich platnosti,
vydáva učebné osnovy kurzov pre autoškoly,
určuje technické požiadavky na trenažéry alebo normy cvičiska a schvaľuje ich spôsobilosť na
používanie v kurzoch,
určuje jednotné označenie výcvikových vozidiel a schvaľuje technické požiadavky na výrobu
jednotného označenia ako komponentu motorového vozidla,
zabezpečuje výrobu a distribúciu tlačív inštruktorských preukazov a evidenčných kariet
inštruktora autoškoly,
riadi celoštátny systém vydávania a používania pamäťových kariet do záznamových zariadení
(ďalej len „karta“) vrátane kľúčov a certifikátov,
vedie centrálny register kariet,
vykonáva štátny odborný dozor nad vydávaním a používaním kariet,
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69. je správnym orgánom, ktorý rozhoduje o vydávaní kariet a zabezpečuje činnosť vydávania kariet,
a zároveň rozhoduje o typovom schvaľovaní ES,
70. vedie celoštátny register zabezpečovacích značiek používaných na plomby záznamových zariadení
a použitých elektronických bezpečnostných dát,
71. vedie celoštátny zoznam prevádzkovateľov registrovaných dielní a prevádzkovateľov
autorizovaných dielní,
72. prejednáva správne delikty,
73. vysiela zástupcu do výboru Európskej komisie pre záznamové zariadenia,
74. riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku,
75. vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska,
76. zabezpečuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča,
77. vydáva preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu,
78. prevádzkuje informačný systém,
79. vypracúva návrhy opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,
80. vedie celoštátny register vydaných osvedčení o odbornej príprave poradcov a vydaných osvedčení
o školení vodiča prepravujúceho nebezpečné veci,
81. zostavuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonávanie skúšok bezpečnostných poradcov
a vodičov prepravujúcich nebezpečné veci,
d)

pozemných komunikácií 8

1. určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva vrátane jeho organizačnej
štruktúry a riadenia,
2. schvaľuje plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
3. zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu podľa potrieb
cestnej dopravy a obrany štátu,
4. rozhoduje o zaradení pozemných komunikácií do cestnej siete a o ich vyradení z nej,
o pretriedení ciest a prestaničení cestnej siete; ak zmena dopravného charakteru má za následok aj
zmenu vlastníckych práv, upravia sa vlastnícke práva,
5. určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných ťahov,
6. zabezpečuje centrálnu technickú evidenciu pozemných komunikácií (ďalej len „centrálna
evidencia“),
7. vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic a rýchlostných ciest,
8. vykonáva štátny odborný dozor nad diaľnicami a cestami pre motorové vozidlá,
9. spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
10. koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
11. zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a distribúciu jednotnej referenčnej siete pozemných komunikácií
z údajov centrálnej evidencie,
12. zabezpečuje jednotný informačný systém zimnej spravodajskej služby,
13. spravuje jednotný informačný systém v cestnej doprave,
14. zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov
na hraničných priechodoch a vo vnútrozemí a činnosti s tým súvisiace,
15. vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských
technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie,
16. posudzuje a schvaľuje operačné plány zimnej údržby diaľnic a ciest,
17. rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach,
ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
18. riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný
okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami ako prenesený výkon štátnej správy,
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19. určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených
parkovísk na diaľniciach a na cestách pre motorové vozidlá, a ak ide
o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
20. vyjadruje sa pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územnoplánovacej
dokumentácii v prípadoch, keď sú riešením dotknuté diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá,
21. zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych
komunikácií a účelových komunikácií,
22. riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku výberu mýta
uskutočňovaný okresnými úradmi, 9
23. oznamuje Európskej komisii zavádzanie nových mýtnych režimov, zavádzanie spoločného
mýtneho systému s inými členskými štátmi,
24. udeľuje a odníma oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta,
25. vykonáva štátny odborný dozor v oblasti elektronického výberu mýta a v oblasti poskytovania
Európskej služby elektronického výberu mýta,
26. vedie vnútroštátny elektronický register pre oblasť Európskej služby elektronického výberu mýta a
plní povinnosti súvisiace s vedením tohto registra,
27. vydáva preukazy kontrolóra a preukazy osoby poverenej výkonom kontroly a vedie ich evidenciu,
28. navrhuje, ktoré cestné komunikácie sú súčasťou systému transeurópskej cestnej siete,
29. poskytuje dotácie podľa osobitných predpisov,
30. poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce na úseku pozemných komunikácií,
e)

vnútrozemskej plavby a prístavov 10

1. určuje koncepciu rozvoja vnútrozemskej plavby prístavov a vodných ciest a v spolupráci s
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečuje jej uskutočňovanie v súlade
so zámermi štátnej dopravnej politiky,
2. zabezpečuje rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy, určuje jej potreby a zastupuje jej záujmy pri
budovaní a úpravách vodných ciest a prístavov,
3. napomáha zapojeniu vodnej dopravy do intermodálnych dopráv,
4. zastupuje Slovenskú republiku vo veciach vnútrozemskej plavby pri styku s medzinárodnými
organizáciami pôsobiacimi v oblasti vnútrozemskej plavby,
5. zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti prepravy nebezpečných tovarov po
vnútrozemských vodných cestách,
6. kontroluje vývoj ponuky kapacity plavidiel určených na prepravu tovarov vo vodnej doprave,
zapísaných v registri plavidiel, vyhodnocuje intenzitu vodnej dopravy vo vzťahu ku kapacite
plavidiel, priepustnosti vodných ciest a ich stavu a sleduje, či vývoj ponuky kapacity plavidiel a
intenzity vodnej dopravy nevedie k vážnemu narušeniu finančnej spôsobilosti dopravcov,
7. ukladá sankcie,
8. predkladá Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti a zasiela všetky
informácie a dokumenty potrebné na splnenie kritérií uznania,
9. dáva súhlas na zriadenie prístavov a vymedzuje ich územie,
10. určuje územie verejných prístavov po prerokovaní s príslušným orgánom územnej samosprávy,
11. udeľuje a odníma poverenie na vykonávanie technickej prehliadky plavidla,
12. udeľuje a odníma osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne,
13. udeľuje a odníma povolenie na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave,
14. udeľuje a odníma licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy,
15. vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu,
16. vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o zriadenie
a prevádzkovanie dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom
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17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

investičnom majetku alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej
cesty,
vyjadruje sa pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska záujmov vnútrozemskej
plavby,
udeľuje a odníma poverenie na vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti bezpečnostného poradcu a na vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o
osobitných znalostiach v oblasti prepravy nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných
cestách,
schvaľuje sadzobník úhrad za používanie verejných prístavov,
vyjadruje sa k nájomným zmluvám pre prioritný investičný majetok vo verejných prístavoch, kde
je potrebný súhlas ministerstva,
vydáva povolenie pre treťozemnú prepravu,
vyjadruje sa k evidencii prioritného investičného majetku,
poskytuje dopravcovi dotácie,
f)

námornej plavby 11

1. vykonáva štátnu správu v námornej plavbe vrátane štátneho dozoru,
2. poveruje uznanú klasifikačnú spoločnosť schvaľovaním technickej dokumentácie rekreačných
plavidiel a schvaľovaním technickej dokumentácie námorných lodí, technickým dozorom počas
stavby rekreačných plavidiel a technickým dozorom počas stavby námorných lodí, vykonávaním
pravidelných technických kontrol námorných lodí a vydávaním dokladov o technickej spôsobilosti
námorných lodí a rekreačných plavidiel,
3. môže predložiť Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktorá doteraz
nebola uznaná, spolu so všetkými informáciami a dôkazmi, ktoré preukazujú, že táto klasifikačná
spoločnosť spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti ustanovené v
osobitnom predpise,
4. spolupracuje s Európskou komisiou pri posudzovaní klasifikačnej spoločnosti,
5. upraví poverenie uznanej klasifikačnej spoločnosti, ak Európska komisia upravila uznanie
klasifikačnej spoločnosti, ktoré udelila,
6. môže predložiť Európskej komisii žiadosť o odňatie uznania klasifikačnej spoločnosti,
7. kontroluje a vyhodnocuje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti,
8. informuje bezodkladne Európsku komisiu a ostatné členské štáty o poverených uznaných
klasifikačných spoločnostiach a o pozastavení platnosti poverenia alebo o zrušení poverenia
uznanej klasifikačnej spoločnosti s uvedením závažných dôvodov pozastavenia poverenia alebo
zrušenia poverenia,
9. spolupracuje s poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou pri vypracúvaní pravidiel a
postupov na vykonávanie činností tejto spoločnosti a na dosiahnutie jednotného výkladu
medzinárodných dohovorov,
10. zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pre námornú plavbu,
11. uzatvára medzinárodné zmluvy týkajúce sa námornej plavby,
12. predkladá Európskej komisii správu o dôvodoch zadržania námorných lodí zapísaných v
námornom registri a zaradenia Slovenskej republiky do čierneho zoznamu alebo sivého zoznamu
podľa Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole najneskôr štyri mesiace
odo dňa zverejnenia výročnej správy Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej
kontrole,
13. oznámi Európskej komisii oprávnené orgány, ktoré budú mať prístup k údajom o námorných
nehodách a námorných mimoriadnych udalostiach z Európskej informačnej platformy o
námorných nehodách,
14. oznámi bez zbytočného odkladu predsedovi stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a
námornej mimoriadnej udalosti účasť námornej lode na námornej nehode alebo na námornej
mimoriadnej udalosti,
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15. môže delegovať po vzájomnej dohode na príslušný orgán iného členského štátu úlohu viesť
vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti alebo určité úlohy na
vykonanie takého vyšetrovania,
16. spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a Medzinárodnou námornou organizáciou pri
prijímaní postupov a pravidiel, zriaďovaní a vývoji systémov na účely zvyšovania bezpečnosti
námornej plavby a ochrany životného prostredia,
17. plní funkciu námorného úradu,
18. vedie námorný register Slovenskej republiky; prijíma podania týkajúce sa zápisu námornej lode
alebo rekreačného plavidla do námorného registra a podania týkajúce sa všetkých zmien
vzťahujúcich sa na námornú loď alebo rekreačné plavidlo, ktoré sú už zapísané v námornom
registri,
19. vykonáva kontrolu spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel na plavbu,
20. vydáva vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla registračný list oprávňujúci plávať
pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky; vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla
vydáva aj dočasný registračný list,
21. určuje minimálne obsadenie námornej lode lodnou posádkou z hľadiska zaistenia jej bezpečnej
prevádzky,
22. vydáva lodné listiny a usmernenia týkajúce sa bezpečnosti plavby a bezpečnosti námorných lodí,
23. schvaľuje prvé vydanie osvedčenia o výnimke z technickej spôsobilosti námornej lode,
24. vydáva osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu podľa vzoru uvedeného v osobitnom
predpise,
25. schvaľuje a potvrdzuje denníky a iné lodné doklady,
26. vydáva povolenie na prepravu cestujúcich,
27. vykonáva kontrolu odbornej spôsobilosti členov lodných posádok a veliteľov rekreačných
plavidiel,
28. vydáva námornícke knižky členom lodných posádok,
29. vydáva preukazy odbornej spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenia preukazov odbornej
spôsobilosti a potvrdenia o uznaní preukazov odbornej spôsobilosti,
30. vydáva preukazy odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel; môže uznať odbornú
spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla získanú v zahraničí, vydanú príslušným úradom
cudzieho štátu v rozsahu platnom pre danú oblasť plavby,
31. povoľuje výnimky z požadovanej odbornej praxe,
32. schvaľuje spôsobilosť rekreačného plavidla na plavbu a vydáva medzinárodné osvedčenie
rekreačného plavidla,
33. vedie evidenciu držiteľov vydaných námorníckych knižiek, preukazov odbornej spôsobilosti,
potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti a
osvedčení o absolvovaní kvalifikačných kurzov na výkon funkcie podľa osobitného predpisu,
odborných kurzov bezpečnostného výcviku a doplnkových odborných kurzov členov lodných
posádok a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel (ďalej len „kvalifikačné kurzy“),
34. poveruje právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávaním kvalifikačných kurzov a vykonáva
dohľad nad ich priebehom; v prípade zistenia závažných nedostatkov môže odňať poverenie na ich
vykonávanie,
35. schvaľuje učebné osnovy kvalifikačných kurzov a školiteľov,
g)

civilného letectva 12

1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach civilného letectva a vykonáva štátny odborný
dozor,
2. pripravuje v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky medzinárodné zmluvy vo veciach civilného letectva a zodpovedá za ich vykonávanie,
3. zastupuje Slovenskú republiku vo veciach civilného letectva pri styku s inými štátmi a
medzinárodnými organizáciami civilného letectva,
12

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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4. zodpovedá v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky za vytvorenie systému
spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru a za organizovanie a
zabezpečovanie letových prevádzkových služieb,
5. zodpovedá za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri
pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov, za zabezpečenie leteckej informačnej služby, za
vytvorenie systému opatrení na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,
6. zodpovedá za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov,
7. vyhlasuje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky zákaz alebo obmedzenie letov
v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie presahuje tri mesiace,
8. zabezpečuje požiadavky na vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby v národnej
tabuľke frekvenčného spektra,
9. poveruje právnické osoby a fyzické osoby vykonávaním letových prevádzkových služieb a
leteckej informačnej služby,
10. povoľuje vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú
meteorológiu a vykonávanie leteckej meteorologickej služby a výnimočný zápis do registra
lietadiel,
11. dáva súhlas na zriadenie letísk, ich podstatnú zmenu alebo zrušenie a súhlas na zriadenie stavieb
na prenajatých pozemkoch verejného letiska,
12. rozhoduje o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letísk a určuje
koordinátora na výkon koordinačnej činnosti,
13. vykonáva kontrolu dodržiavania pravidiel na určovanie výšky a vyberanie odplát za použitie
verejných letísk a leteckých navigačných služieb pri medzinárodných letoch,
14. udeľuje licencie a vydáva povolenia na vykonávanie leteckej dopravy,
15. schvaľuje prepravné podmienky, tarify pre pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu a letové
poriadky pre pravidelnú leteckú dopravu,
16. zabezpečuje po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom financií
Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky postupy a prostriedky koordinácie pri uplatňovaní
pasových, colných, zdravotných a iných predpisov na uľahčovanie medzinárodnej leteckej
dopravy,
17. zhromažďuje a vyhodnocuje štatistické a iné údaje predkladané na základe zákona ustanovenými
osobami,
18. ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie,
19. vyjadruje sa v prerokúvaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
20. zabezpečuje činnosť odbornej vyšetrovacej komisie,
21. poskytuje dotácie podľa osobitných predpisov,
h)

poštových služieb13

1. vypracúva návrhy štátnej poštovej politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb,
2. zabezpečuje medzinárodné vzťahy v poštových službách na úrovni orgánov Európskej únie,
členov vlád, vládnych a medzivládnych organizácií,
3. schvaľuje emisný plán poštových známok a poštových celín a ich námetové a výtvarné riešenie,
4. schvaľuje začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín,
5. poskytuje príspevok do kompenzačného fondu,
i)

elektronických komunikácií14

1. vypracúva návrhy národnej politiky pre elektronické komunikácie a iných strategických
materiálov v oblasti elektronických komunikácií,
2. vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra,
13

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
14
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
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3. schvaľuje štatút a rokovací poriadok medzirezortnej komisie, ktorá sa podieľa na príprave
národnej tabuľky frekvenčného spektra, a ktorej členmi sú, okrem zástupcov ministerstva,
zástupcovia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Slovenskej informačnej služby a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb (ďalej len „regulačný úrad“),
4. zverejňuje na svojom webovom sídle národnú tabuľku frekvenčného spektra,
5. je oprávnené vyjadrovať sa k návrhu regulačného úradu v rámci konzultácií v otázkach správy
frekvenčného spektra a zabezpečenia univerzálnej služby,
6. zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie
a medzinárodných organizácií (ITU, CEPT, ETSI, EUTELSAT IGO, IMSO a OECD),
7. spolupracuje s Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) pri
strategickom plánovaní, koordinácii a harmonizácii využívania frekvenčného spektra; na tieto
účely prihliada najmä na aspekty politík Európskej únie týkajúce sa hospodárstva, bezpečnosti,
zdravia, verejného záujmu, slobody prejavu, kultúry, vedy, spoločnosti a techniky, ako aj rozličné
záujmy skupín užívateľov frekvenčného spektra, aby sa optimalizovalo jeho využitie a aby sa
predchádzalo škodlivému rušeniu,
8. v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi podporuje koordináciu prístupov v rámci
politiky frekvenčného spektra v Európskej únii a prípadné harmonizované podmienky
prihliadajúce na dostupnosť frekvenčného spektra a jeho efektívne využitie na vybudovanie a
fungovanie vnútorného trhu elektronických komunikácií,
9. plní funkciu úradu pre verejnú regulovanú službu (ďalej len „VRS“), ktorú poskytuje globálny
navigačný satelitný systém zriadený v rámci programu Galileo, v spolupráci s Národným
bezpečnostným úradom a regulačným úradom; úrad pre VRS najmä
a) plní funkciu kontaktného miesta pre nahlasovanie možného škodlivého rušenia, ktoré
ovplyvňuje verejnú regulovanú službu,
b) na základe žiadosti rozhoduje o udelení, zmene alebo odňatí práv prístupu k VRS užívateľom
VRS a subjektom s právom prístupu k VRS, vedie a administruje ich evidenciu, schvaľuje ich
kontaktné miesta a sprístupňuje im informácie o VRS v súlade s osobitnými predpismi,
c) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa určujú podmienky prístupu a
používania VRS, vývoja a výroby zariadení pre VRS, vývozu zariadení a programového
vybavenia pre VRS mimo územia Európskej únie, kontroluje dodržiavanie povinností
vyplývajúcich z nich a iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, právne
záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná a predkladá kompetentným inštitúciám na
vnútroštátnej a komunitárnej úrovni správy o ich dodržiavaní,
10. zbiera štatistické údaje potrebné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z
medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,
11. oznamuje Európskej komisii názov a sídlo orgánu určeného na riešenie sporov, ako aj každú
zmenu v oznámených údajoch predtým, než takáto zmena nadobudne účinnosť,
12. zabezpečuje poskytovanie dotácií na účely podpory výskumu a vývoja v oblasti elektronických
komunikácií,
13. monitoruje podmienky prechodu a koordinuje činnosť orgánov vykonávajúcich štátnu správu v
oblasti digitálneho vysielania, na tieto účely zriaďuje medzirezortnú skupinu a schvaľuje štatút a
rokovací poriadok skupiny,15)
j)

verejných prác 16

1. zostavuje súhrnný program verejných prác a rozvojový program priorít verejných prác
z rezortných rozvojových programov verejných prác a rozvojových programov verejných prác
samosprávnych krajov,
15

§ 5 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o digitálnom vysielaní).
16
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
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2.
3.
4.
5.

každoročne zostavuje rezortný rozvojový program verejných prác za rezort dopravy,
vykonáva štátnu expertízu na stavebné zámery verejných prác,
vytvára a vedie informačný systém verejných prác,
vykonáva štátny dozor nad verejnými prácami,
k)

územného plánovania17 okrem ekologických aspektov

1. koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, okresných úradov v sídle kraja,
samosprávnych krajov a obcí,
2. je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní koncepcií, politík a programov ministerstiev
a samosprávnych krajov,
3. metodicky riadi výkon štátnej správy na úseku územného plánovania okresného úradu v sídle
kraja, odboru výstavby a bytovej politiky,
4. vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných
plánov zón a metodicky usmerňuje orgány územného plánovania,
5. organizuje vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov a obcí, ktoré obstarávajú
územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumenty,
6. overuje skúškou odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a
územnoplánovacích podkladov obcami a samosprávnymi krajmi,
7. vedie register odborne spôsobilých osôb,
8. zabezpečuje úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti územného rozvoja s osobitným dôrazom na
spoluprácu so susednými štátmi, s členskými štátmi Európskej únie a Rady Európy v rámci
Územnej agendy Európskej únie, Európskej konferencie ministrov zodpovedných za
územné/regionálne plánovanie Rady Európy, Dohovoru o krajine v oblasti územného plánovania,
Výboru pre bývanie a územný manažment Európskej hospodárskej komisie OSN,
9. obstaráva Stratégiu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu,
10. obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu a predkladá ju vláde
Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie,
11. zverejňuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska,
12. obstaráva územno-technické podklady a poveruje ostatné orgány územného plánovania ich
obstaraním,
13. posudzuje zadanie a návrh územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu
regiónu,
14. prevádzkuje a sprístupňuje informačný systém o územnom plánovaní,
15. predkladá vláde každé štyri roky správu o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky,
16. zabezpečuje poskytovanie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí,18)
17. rieši spory pri prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, ak sa ich nepodarí odstrániť
dohodou medzi príslušnými orgánmi štátnej správy,
l)

stavebného poriadku17) a vyvlastňovania19)

1. vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku,
štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a vyvlastňovania,
2. zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej
únie,
3. spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon
povolaní architekt a stavebný inžinier,

17

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
19)
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva
k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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4. vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane požiadaviek na stavby určené pre
bezbariérové užívanie,
5. vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi a kontroluje jej výkon,
6. metodicky usmerňuje činnosť okresného úradu v sídle kraja, stavebného úradu a Slovenskej
stavebnej inšpekcie,
7. zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad,
8. vykonáva štátnu správu vo veciach vyvlastnenia, riadi a kontroluje jej výkon uskutočňovaný
okresnými úradmi v sídle kraja,
9. určuje príslušnosť stavebného úradu pre vydanie rozhodnutia, ak sa má opatrenie alebo stavba
uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov,
10. koordinuje postupy správnych orgánov preskúmavajúcich záujmy chránené osobitnými predpismi
v konaniach podľa stavebného zákona,
11. koordinuje uplatňovanie stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi,
12. po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy rozhoduje o rozporoch v
konaniach podľa stavebného zákona v prípade, že sa vzniknutý rozpor neodstráni dohodou medzi
príslušnými dotknutými správnymi orgánmi,
13. určuje obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného
kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu,
14. overuje skúškou osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon činnosti stavebného úradu,
15. určuje v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných
inžinierov obsah odbornej skúšky, navrhuje vymenovanie členov skúšobnej komisie, navrhuje
preskúšanie oprávnených osôb a koordinuje činnosti týchto komôr,
16. vykonáva kontrolnú a evidenčnú činnosť priestupkov ukladaných podľa stavebného zákona,
17. poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce na úseku stavebného poriadku,
m)

stavebnej výroby a stavebných výrobkov 20

1. spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy vo veciach týkajúcich sa
harmonizovaných technických špecifikácií, európskych technických posúdení, určených noriem a
SK technických posúdení a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov o
výrobkoch,
2. spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri
navrhovaní a tvorbe slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na výrobky a pri
zabezpečovaní zrušenia určených noriem na konci obdobia ich paralelnej platnosti s
harmonizovanými normami,
3. určuje, ktoré slovenské technické normy sú určenými normami, a zrušuje ich určenie,
4. zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu Slovenskej republiky so Stálym výborom pre stavebníctvo
a určuje predstaviteľov Slovenskej republiky v európskych sektorových skupinách pre
stavebníctvo, v Organizácii orgánov technického posudzovania a v Skupine notifikovaných osôb,
5. plní úlohy kontaktného miesta pre výrobky,
6. je príslušné na autorizáciu právnických osôb a na zmenu a odnímanie autorizácií, na vymenovanie,
monitorovanie, hodnotenie a zrušenie orgánu technického posudzovania a na informovanie
Európskej komisie a členských štátov o postupoch, ktoré pritom uplatňuje,
7. je notifikujúcim orgánom a informuje Európsku komisiu a členské štáty o postupe notifikácie
autorizovanej osoby a oznamuje Európskej komisii a členským štátom notifikované osoby,
8. je oprávnené podávať formálne námietky voči harmonizovaným normám a voči európskym
hodnotiacim dokumentom,
9. zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenia o udelení, zmene a odňatí autorizácií, oznámenia
o vydaní a zrušení európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických posúdení,
oznámenia o období paralelnej platnosti určených noriem a harmonizovaných noriem, zoznam
20

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 91/2016 Z. z.
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určených noriem, metodické usmernenia týkajúce sa činnosti autorizovaných osôb a výrobcov, iné
informácie a údaje týkajúce sa technických špecifikácií a činnosti autorizovaných osôb,
10. vydáva na žiadosť výrobcu stanovisko o zatriedení výrobku do systému posudzovania parametrov
a o tom, či ide o výrobok, ak je o tom pochybnosť v činnosti autorizovaných osôb alebo pri
výkone dohľadu nad domácim trhom,
11. poskytuje na požiadanie autorizovanej osoby odborné stanovisko, ako používať právne predpisy,
harmonizované normy, európske technické posúdenie, určené normy a SK technické posúdenie,
12. vykonáva štátny dohľad nad činnosťou orgánov technického posudzovania, notifikovaných osôb a
autorizovaných osôb,
n)

tvorby a uskutočňovania bytovej politiky

1. navrhuje ciele štátnej bytovej politiky s nevyhnutnými väzbami na sociálnu politiku a finančnú
politiku,
2. zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore pre bývanie a pozemkový manažment Európskej
hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov a štruktúrach Európskej únie v oblasti
bývania,
3. spracúva koncepcie v oblasti bývania a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,
4. koordinuje a metodicky usmerňuje orgány samosprávy miest a obcí a orgány miestnej štátnej
správy,
5. vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
štátnej podpory rozvoja bývania,
6. vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania,21
7. zabezpečuje výkon činnosti a kontroly vynakladania verejných finančných zdrojov na rozvoj
bývania,
8. spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom
bývania,
9. navrhuje, organizuje a zabezpečuje tvorbu informačného systému o kvalitatívnom a
kvantitatívnom stave bytového fondu a o vybraných údajoch súvisiacich s bývaním,
10. navrhuje riešenia v oblasti nájomného a služieb spojených s užívaním bytov,
11. zabezpečuje tvorbu metodických materiálov pre užívateľov bytov,
12. vypracúva analýzy úrovne bývania a ekonomických podmienok na rozvoj bývania,
13. navrhuje formy podpory štátu v oblasti rozvoja bývania,
14. poskytuje vybrané druhy podpôr pre rozvoj bývania,22
15. zabezpečuje odbornú spôsobilosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania,23
16. spolupracuje s riadiacimi orgánmi pri čerpaní pomoci zo štrukturálnych fondov v oblasti prípravy,
programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia operačných programov v častiach
súvisiacich s bývaním,
17. zabezpečuje metodické usmerňovanie programov rozvoja bývania a miestnych bytových politík,
18. poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce na úseku bývania,
19. je orgánom štátnej správy pre výkon činnosti správcu bytových domov,24)
20. vedie elektronicky zoznam správcov bytových domov,

21

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.
Napríklad zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov, § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23
Zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej
správy na úseku bývania.
24)
Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
22
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o)

poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu 25 a štátneho príspevku
k hypotekárnym úverom 26

1. poskytuje raz ročne prostriedky na štátnu prémiu,
2. zabezpečuje činnosti súvisiace s poskytovaním štátneho príspevku k hypotekárnym úverom
a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom,
p)

cestovného ruchu 27

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako štátnej priority,
vypracúva, implementuje a monitoruje štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu,
vypracúva národnú koncepciu rozvoja cestovného ruchu a zodpovedá za jej plnenie,
je poskytovateľom investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu,28
podieľa sa na tvorbe systému štatistických informácií o cestovnom ruchu,
spracúva komplexné štatistické údaje o vývoji cestovného ruchu v Slovenskej republike,
spravuje Register krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu,
plní úlohy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva vo Svetovej organizácii
cestovného ruchu a ostatných medzinárodných a medzištátnych organizáciách a združeniach
cestovného ruchu, v Európskej únii v oblasti cestovného ruchu a z medzinárodných zmlúv
týkajúcich sa cestovného ruchu, vo Výbore pre cestovný ruch Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj,
9. zabezpečuje plnenie úloh cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu, zahraničnú spoluprácu v
cestovnom ruchu v oblasti dvojstranných a multilaterálnych vzťahov, plnenie medzinárodných
bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv v cestovnom ruchu,
10. vypracúva programy rozvoja cestovného ruchu a vyhodnocuje ich realizáciu,
11. podporuje činnosť územnej samosprávy pri rozvoji cestovného ruchu a činnosť krajských
a oblastných organizácií cestovného ruchu,
12. zadáva úlohy subjektom výskumu cestovného ruchu,
13. podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky
v zahraničí,
14. poskytuje dotácie podľa osobitných predpisov,
q)

energetickej hospodárnosti budov 29

1. vypracúva a predkladá vláde návrhy koncepcií a programov zameraných na systémové dosiahnutie
vyššej energetickej hospodárnosti budov a národný plán,
2. určuje po dohode s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
slovenské technické normy vhodné na výpočet a na energetickú certifikáciu a ich zoznam
zverejňuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
3. vytvára podmienky na zabezpečenie splnenia opatrení z národného plánu vrátane opatrení a
nástrojov finančnej povahy,
4. poskytuje dotácie v oblasti energetickej hospodárnosti budov,
5. poskytuje príspevok na zateplenie rodinného domu na účely zlepšenia energetickej hospodárnosti
rodinného domu,
6. určuje minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov,
7. ustanovuje obsah a vzor energetického certifikátu pre jednotlivé kategórie budov pri energetickej
certifikácii budov,
8. vedie centrálnu evidenciu energetických certifikátov,
25

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
28
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
29
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
26
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9. uskutočňuje kontrolu energetických certifikátov,
10. vedie a zverejňuje zoznam relevantných budov,
r)

tvorby a uskutočňovania politiky mestského rozvoja

1. navrhuje ciele, politiky a stratégie mestského rozvoja,
2. zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore pre bývanie a pozemkový manažment Európskej
3.
4.
5.
6.

hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov a štruktúrach Európskej únie v oblasti
mestského rozvoja,
spracúva koncepcie v oblasti mestského rozvoja a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,
koordinuje a metodicky usmerňuje orgány samosprávy miest a obcí a orgány miestnej štátnej
správy v oblasti mestského rozvoja,
spolupracuje s riadiacimi orgánmi pri čerpaní pomoci zo štrukturálnych fondov v oblasti prípravy,
programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia operačných programov v častiach
súvisiacich s mestským rozvojom,
vykonáva činnosti národného orgánu pre operačný program európskej územnej spolupráce
URBACT III,
s)

využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie30

1. plní funkciu riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pre operačný program Integrovaná
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

infraštruktúra v programovom období 2014-2020, spolufinancovaný z európskych štrukturálnych
a investičných fondov,
koordinuje prípravu a implementáciu v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF),
plní funkciu národného kontaktného bodu pre projekty CEF zamerané na dopravnú infraštruktúru,
plní úlohu členského štátu podľa § 22 nariadenia CEF a vykonáva technické monitorovanie
a finančnú kontrolu opatrení CEF,
plní funkciu riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pre operačný program Doprava
2007 – 2013,
plní funkciu riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pre operačný program Základná infraštruktúra
a pre Kohézny fond na programové obdobie 2004 – 2006,
plní úlohy členského štátu vyplývajúce z nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES), ktorými
sú upravené pravidlá koordinácie, prípravy implementácie a udeľovania finančnej pomoci
Spoločenstva v oblasti transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)/multimodálnych koridorov
základnej siete TEN-T,
plní funkciu národného koordinátora a národného kontaktného miesta programu ESPON
v Slovenskej republike.
Čl. 4
Iné úlohy ministerstva
(1)

a)
b)
c)
d)

Ministerstvo plní aj úlohy
vo vzťahu k rozpočtu verejnej správy a k štátnemu rozpočtu,1)
pri nakladaní s majetkom štátu a jeho správe,31
vo verejnom obstarávaní,32
pri prevode majetku štátu,33

30

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení
neskorších predpisov.
Zákon 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.
31
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov.
32
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 438/2015 Z. z.
33
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
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e) pri výkone práv a povinností akcionára,34
f) na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ako orgán verejného zdravotníctva,35
g) na úseku kontrolnej činnosti, vnútorného auditu,36 vybavovania petícií37 a sťažností fyzických

osôb a právnických osôb,38
h) na úseku obrany a bezpečnosti štátu39, hospodárskej mobilizácie40 a civilnej ochrany
obyvateľstva,41
i) na úseku ochrany utajovaných skutočností,42
j) na úseku kritickej infraštruktúry,43
k) pri sprístupňovaní informácií,44
l) súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti,45)
m) na úseku informačných systémov verejnej správy,46
n) spravuje a využíva modelovací nástroj Dopravný model Slovenskej republiky pre potreby
analýz a vyhodnocovania návrhov rozvoja dopravnej infraštruktúry a zmien v dopravnej
politike,
o) vo vzťahu k prijímateľom finančných príspevkov z operačných programov,
p) pri tvorbe jednotnej štátnej politiky,
34

Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.
v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z.
o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
35
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
36
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
37
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
38
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
39
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. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
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, zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov.
40
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov.
41
§ 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.
42
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
43
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
44
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.
45)

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
46
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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q) na úseku koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,47
r) na úseku medzinárodných vzťahov vrátane záležitostí Európskej únie,
s) ustanovené zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2) Ministerstvo zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému úradu vyplývajú zo
štátnozamestnaneckých vzťahov2 a úloh, ktoré mu ako zamestnávateľovi vyplývajú
z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme.48
(3) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odsekoch 1 a 2 ustanovuje organizačný poriadok
ministerstva.
Zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva
Čl. 5
(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister dopravy a výstavby 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. 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.49
(3) Vedúci služobného úradu je služobne najvyšším vedúcim štátnym zamestnancom
v služobnom úrade, to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii.50 Vedúci
služobného úradu je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov
a pracovnoprávnych vzťahov. Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh
ministra.2)

a)
b)
c)
d)
e)

(4) Na ministerstve sú tieto stupne riadenia
minister,
štátny tajomník a vedúci služobného úradu,
generálny riaditeľ sekcie,
riaditeľ odboru,
vedúci oddelenia.
Čl. 6

(1) Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie. Sekcia sa člení na odbory alebo úrady a odbor sa
môže členiť na oddelenia. Minister môže zriadiť samostatný odbor alebo samostatné oddelenie,
prípadne iný 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) Na samostatný odbor, samostatné oddelenie alebo iný organizačný útvar sa primerane
vzťahujú ustanovenia odseku 2.
(4) Sekciu riadi generálny riaditeľ sekcie, odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci
oddelenia. Kanceláriu ministra riadi generálny riaditeľ. Ak minister zriadi iný organizačný útvar
ministerstva, môže určiť iný stupeň riadenia, ako je uvedený v čl. 5 ods. 4.
47

§ 28 ods. 2 bod 5 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
48
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
49
§ 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50
§ 12 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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(5) Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti organizačných útvarov,
vzájomné vzťahy organizačných útvarov, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich štátnych
zamestnancov a vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok ministerstva.
Čl. 7
(1) Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi, uzneseniami vlády, štatútom ministerstva a organizačným poriadkom ministerstva,
vnútornými riadiacimi normami ministerstva, služobnými predpismi a plánom hlavných úloh
ministerstva, ktorý nadväzuje na plán práce vlády a plán legislatívnych úloh vlády.
(2) Ministerstvo pri plnení svojich úloh spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy, s ktorými si vymieňa informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia,
ktoré sa ich dotýkajú.
(3) Ministerstvo využíva podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci, ako aj podnety verejnosti,
poznatky vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk, stavovských a profesijných organizácií a
zapája ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy.
(4) Na spracovanie návrhov koncepčných materiálov a na zabezpečenie plnenia úloh ministerstva
zásadného charakteru zriaďuje minister najmä poradné orgány ministra, koordinačné skupiny, komisie
a pracovné skupiny.
Čl. 8
Vzťahy ministerstva k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším
orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám
(1) Vo vzťahu k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, štátnym orgánom a
štátnym rozpočtovým organizáciám ministerstvo
a) spolupracuje a koordinuje svoju činnosť v oblasti kontroly a vnútorného auditu,51
b) koordinuje činnosť vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov toho služobného úradu, ku ktorému
vykonáva zriaďovateľskú činnosť podľa osobitného predpisu,52
c) spolupracuje pri napĺňaní hlavných cieľov podpory regionálneho rozvoja a pri vypracúvaní a
realizácii národnej stratégie,53
d) vykonáva úlohy štátnej štatistiky v rozsahu, ktorý pre ministerstvo vyplýva z programu štátnych
štatistických zisťovaní,54
e) spolupracuje pri určovaní správnych poplatkov vo veciach dopravy,55
f) rieši úverové vzťahy so štátnou zárukou na podporu dopravy,56
g) spolupracuje pri tvorbe projektov a programov zamestnanosti,57
h) spolupracuje pri zabezpečení implementácie prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a nástroja CEF,
i) plní úlohy rezortného orgánu pri posudzovaní, vyhodnocovaní a sledovaní vplyvov strategických
dokumentov na životné prostredie,58
51

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon
č. 357/2015 Z. z.
52
§ 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53
§ 10 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
54
§ 11 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
55
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
56
§ 10 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
57
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
58
§ 16 a 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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j) realizuje plnenie úloh vo veciach starostlivosti o životné prostredie,59
k) spolupracuje pri vypracovaní Vodného plánu Slovenska,60
l) spolupracuje pri príprave návrhov štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov
rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,61
m) spolupracuje pri vypracúvaní návrhu národného programu rozvoja vedy a techniky,62
n) spolupracuje pri plnení opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v súlade s Národným
plánom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,
o) spolupracuje pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadaviek, posudzovania
zhody, pri výmene informácií z oblasti slovenských technických noriem, technických predpisov
a posudzovania zhody podľa medzinárodných zmlúv,63)
p) spolupracuje pri plnení úloh v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,64)
q) koná v mene štátu vo veci náhrady škody, ktorá vznikla pri výkone verejnej moci v oblasti štátnej
správy,65)
r) schvaľuje nakladanie s majetkom štátu podľa osobitných predpisov,66)
s) riadi a usmerňuje rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej funkcii.
(2) Vo vzťahu k iným orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám ministerstvo
a) schvaľuje havarijný dopravný poriadok,67)
b) prijíma žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu.68
Záverečné ustanovenia
Čl. 9
Zrušuje sa Štatút Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
schválený uznesením vlády č. 334 z 26. mája 2011 v znení uznesenia vlády č. 332/2013 z 26. júna
2013.
Čl. 10
Tento štatút schválila vláda uznesením vlády č. 14/2017 a nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

59

§ 2 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
60
§ 14 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)v znení neskorších predpisov.
61
§ 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov.
62
§ 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
64)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
65)
§ 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej
moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
66)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67)
§ 28 ods. 13 písm. c) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
68
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
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