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Odbor vývoja a 
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Odd. krízového 
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Odbor projektového 
riadenia
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Centrum vzdelávania a 
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Oddelenie správy 
majetku štátu
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koordinácie

Kancelária 
Bezpečnostnej rady 
Slovenskej republiky

Odbor monitoringu a 
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budov
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Situačné centrum 
Slovenskej 
republiky

Odbor verejnej služby
Inštitút pre stratégie a 

analýzy
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prevádzkove

Odbor koordinácie a 
komunikácie

Oddelenie kontroly 
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Oddelenie právne
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Odbor štátnej služby Odbor vládnej agendy

Oddelenie 
stravovacích služieb

Odbor zdravotníctvo

Odbor vzdelávanie, 
inovácie a verejné 

financie

Odbor programov

Splnomocnenec vlády SR pre 
ochranu slobody vierovyznania alebo 
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Sekcia štátnej služby a 
verejnej služby
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Oddelenie 
autodopravy

Investičné 
oddelenie
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Odbor stratégií

Splnomocnenec vlády SR pre 
národnostné menšiny

Odbor protokolu Osobný úrad
Odbor verejného 

obstarávania
Odbor hospodárskej 

správy
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bezpečnosti

Odbor účelových 
zariadení

Odbor zelená ekonomika
Odbor financovania a 

rozpočtu
Odbor kontroly Odbor prevádzky

Odbor prevencie 
korupcie

Sekcia technickej správy Sekcia plánu obnovy Sekcia Ekonomiky Sekcia kontroly
Odbor vnútorného 

auditu Sekcia európskych programov
Sekcia výskumu, vývoja a 

inovácií
Úrad podpredsedu vlády, ktorý 

neriadi ministerstvo
Sekcia informačných 

technológií
Sekcia prevencie korupcie a 

krízového manažmentu

Vedúci Úradu vlády SR

Zástupca vedúceho Úradu vlády SR

Rada pre štátnu službu
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Kancelária Rady pre 
štátnu službu
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tajomníka služobného úradu
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