
 

Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

 

(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky zo dňa 23. marca 2020 č. 148) 

v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky z 19. augusta 2020 č. 502 a v znení 

uznesenia vlády Slovenskej republiky z 9. júna 2021 č. 324) 
 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

(1) Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) sa vydáva v súlade s § 1 

ods. 2 a § 1aaa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy.  

 

(2) Tento štatút upravuje postavenie, zodpovednosť, pôsobnosť a úlohy podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo podľa § 1aaa zákona č. 575/2001 Z. z. 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020     

Z. z. (ďalej len „podpredseda vlády“), zásady činnosti, organizačné zabezpečenie jeho činnosti 

a vzťahy podpredsedu vlády k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, 

orgánom územnej samosprávy a iným subjektom.  

 

(3) Podpredseda vlády sa pri výkone svojej funkcie riadi Ústavou Slovenskej republiky, 

ústavnými zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), 

ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.  

 

 

Článok 2 

Postavenie podpredsedu vlády 

 

 

V rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie, si podpredseda vlády 

môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich úlohy, agendu, zloženie, zásady činnosti, 

technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti členov vymedzí 

podpredseda vlády.  

 

 

 

 



 

Článok 3 

Pôsobnosť podpredsedu vlády 

 

 

(1) Podpredseda vlády plní úlohy v oblastiach:  

 

a)  legislatívy,  

b)  posudzovania interných a externých služieb, 

c) prípravy systému štátom podporovaného nájomného bývania; to sa netýka podpory 

nájomného bývania v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

d)  prípravy systému elektronizácie územného plánovania a výstavby, čo zahŕňa práce, analýzy, 

procesné modely, ktoré nepredstavujú práce na samotnom systéme v spolupráci s 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

e) zabezpečovania projektov s účasťou súkromného sektora v spolupráci s príslušným 

ministerstvom.  

 

(2) Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm. a) najmä: 

 

a) usmerňuje a koordinuje plnenie úloh v oblasti legislatívy, 

b) koordinuje legislatívny proces na úrovni vlády, 

c) zabezpečuje koordináciu ústredných orgánov štátnej správy v oblasti tvorby legislatívy 

vrátane koordinácie pripomienkového konania, 

d) zabezpečuje pre ostatné ústredné orgány štátnej správy legislatívne činnosti spojené s 

prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, 

e) môže, na základe dohody s príslušným ministerstvom, zabezpečovať činnosti podľa písmena 

d) aj pre ministerstvá, 

f) je predsedom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, 

g) koordinuje proces prijímania stanoviska vlády k návrhu zákona, ktorý podal výbor alebo 

poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, 

h) zaujíma stanovisko k rozporu právnej povahy pri materiáloch predkladaných na rokovanie 

vlády, 

i) zabezpečuje vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky, 

j) zabezpečuje správu a prevádzkovanie informačného systému verejnej správy Slov-Lex, 



k) zvoláva po dohode s predkladateľom a vedie verejné vypočutie k návrhu právneho predpisu 

určenému uznesením vlády Slovenskej republiky pred jeho predložením na pripomienkové 

konanie, 

l) prerokúva s príslušným predkladateľom zámer predložiť návrh zákona alebo návrh ústavného 

zákona, ktorý sa nevypracoval na základe uznesenia vlády, na pripomienkové konanie, 

m) odôvodňuje v Národnej rade Slovenskej republiky návrhy zákonov v pôsobnosti ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy. 

 

(3) Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm. b) najmä: 

 

a) zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb 

ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo 

obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v 

pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi 

podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, 

ktoré nie sú orgánom verejnej moci, z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti (§ 

1aaa ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z.), 

b) zabezpečuje posúdenie interných a externých právnych služieb a právnych zastúpení, 

vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej 

správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými 

osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, z hľadiska ich efektívnosti, 

hospodárnosti a účelnosti (§ 1aaa ods. 1 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z.), 

c) navrhuje po posúdení podľa písmen a) a b) opatrenia na racionalizáciu a optimalizáciu 

poskytovania týchto služieb s cieľom vyššej hospodárnosti a účelnosti. 

 

(4) Podpredseda vlády plní aj ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda vlády Slovenskej 

republiky.  

 

 

 

 

 

 



Článok 3a 

Ďalšia pôsobnosť podpredsedu vlády 

 

 

(1) Podpredseda vlády môže na základe žiadosti príslušného ministra alebo vedúceho ostatného 

ústredného orgánu štátnej správy na ministerstvách, na ostatných ústredných orgánoch štátnej 

správy a u subjektoch v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy vykonávať hĺbkovú analýzu, ktorej cieľom je zozbierať a analyzovať relevantné 

skutočnosti vrátane preverenia všetkých právnych vzťahov. 

 

(2) Finančné krytie nákladov hĺbkovej analýzy podľa odseku 1, ktoré sú nad rámec príslušnej 

časti schváleného rozpočtu Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“), 

zabezpečuje príslušný minister alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy. 

 

(3) Podpredseda o začatí a výsledku hĺbkovej analýzy podľa odseku 1 informuje na rokovaní 

vlády. 

 

 

Článok 4 

Vzťah podpredsedu vlády k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej 

správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom 

 

 

(1) Podpredseda vlády pri plnení svojich úloh podľa článku 3 vystupuje vo vzťahu k 

ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy ako koordinačný, odborný a 

konzultačný orgán.  

 

(2) Pri plnení úloh podľa článku 3 sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy 

povinné poskytovať podpredsedovi vlády potrebnú súčinnosť a informácie.  

 

(3) Pri svojej činnosti využíva podpredseda vlády informácie, stanoviská, podklady, rozbory a 

návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, 

expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných inštitúcií.  

 

 

 

 

 

 

 



Článok 5 

Vzťah podpredsedu vlády k Úradu vlády Slovenskej republiky 

 

 

(1) Úrad vlády plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním 

činností pre podpredsedu vlády; rovnako plní úlohy aj pre jeho štátneho tajomníka.  

(2) V Úrade vlády Slovenskej republiky je zriadený Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi 

ministerstvo. Úrad podpredsedu vlády tvoria najmenej tie odborné útvary Úradu vlády 

Slovenskej republiky, ktoré zabezpečujú plnenie úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi 

ministerstvo podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení zákona č. 187/2021 Z. z. alebo štatútu. Na čele Úradu podpredsedu vlády, 

ktorý neriadi ministerstvo je štátny tajomník podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo; 

štátny tajomník koná za Úrad vlády Slovenskej republiky v rozsahu úkonov, ktoré sa týkajú 

plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo; pri týchto úkonoch v písomnej 

podobe pripojí označenie Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad podpredsedu vlády, ktorý 

neriadi ministerstvo. 

 (3) Výdavky spojené s plnením úloh podpredsedu vlády sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, z 

rozpočtovej kapitoly úradu vlády.i ) Návrh rozpočtu týkajúci sa plnenia úloh podpredsedu vlády 

sa predkladá ako súčasť návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Podpredseda vlády 

predkladá úradu vlády návrh rozpočtu odôvodňujúci finančné náklady potrebné na 

zabezpečenie plnenia úloh podpredsedu vlády v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúci 

rok.  

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zmeny a doplnenia tohto štatútu schvaľuje vláda na návrh podpredsedu vlády.  

(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou.  

 

 

 

 

 
i ) Dňom pripísania prostriedkov na rozpočtový prvok podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, vo výške 

podľa dohody medzi podpredsedom vlády, ktorý neriadi ministerstvo a vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky 

nadobúda účinnosť prvá veta v čl. 5 ods. 3 v tomto znení: „Výdavky spojené s plnením úloh podpredsedu vlády 

sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly úradu vlády, z rozpočtového prvku podpredsedu vlády, 

ktorý neriadi ministerstvo.“ 


