
 
 

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU 

 

 

Dodatok č. 1 zo dňa 13. apríla 2018  

k Organizačnému poriadku Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky  

pre investície a informatizáciu 

zo dňa 26. marca 2018 

 

 

V súlade so smernicou vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu č. 1/2016 zo dňa 28. júla 2016 o príprave, schvaľovaní a vydávaní 

interných riadiacich aktov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12. mája 2017 a v znení Dodatku č. 2 

zo dňa 01. júna 2017  

 

v y d á v a m 

 

 

tento Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 26. marca 2017 (ďalej len „Organizačný 

poriadok“). 

 

 

Čl. I 

 

Organizačný poriadok sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. Čl. 2 ods. 1 bod 2.1 znie:  

„2.1 Odbor komunikácie a protokolu“. 

 

 

2. Čl. 2 ods. 1 bod 2.2 sa vypúšťa.  

 

 

3.  V Čl. 14 písmeno e) znie: 

„e) zabezpečuje styk vedúceho úradu a generálneho tajomníka služobného úradu s 

verejnosťou v spolupráci s odborom komunikácie a protokolu,“ 

 

 

4. V Čl. 15 písmeno a), c), d) znejú:  

„a) zodpovedá za komplexnú prípravu rokovaní a v spolupráci s odborom komunikácie 

a protokolu za prípravu domácich i zahraničných pracovných ciest podpredsedu vlády,“ 

 

„c) zabezpečuje styk vedúceho úradu a generálneho tajomníka služobného úradu s 

verejnosťou v spolupráci s odborom komunikácie a protokolu,“ 

 

„d) vybavuje domácu korešpondenciu podpredsedu vlády a v spolupráci s odborom 

komunikácie a protokolu aj zahraničnú korešpondenciu,“ 



 
 

 

5. Čl. 16 vrátane nadpisu znie:  

 

 

 

„Čl. 16 

Odbor komunikácie a protokolu 

 

Odbor komunikácie a protokolu pri výkone svojej činnosti najmä: 

a) zabezpečuje komunikáciu s médiami, 

b) v spolupráci s kanceláriou podpredsedu vlády navrhuje, plánuje a zabezpečuje mediálne 

aktivity podpredsedu vlády, 

c) zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou, 

d) na požiadanie podpredsedu vlády alebo vedúceho úradu pripravuje podkladové materiály 

na vystúpenia podpredsedu vlády alebo vedúceho úradu, 

e) analyzuje domáce a zahraničné mediálne výstupy podpredsedu vlády, 

f) vybavuje požiadavky o rozhovor podpredsedu vlády,  

g) zabezpečuje obsahovú správu webového sídla úradu, 

h) schvaľuje a autorizuje mediálne výstupy zamestnancov úradu, 

i) zabezpečuje zhotovovanie fotografií a videozáznamov pre potreby podpredsedu vlády a 

úradu, 

j) poskytuje informačný servis verejnosti - odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním 

informácií podľa zákona 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, 

k) plní úlohy súvisiace so zabezpečením návštev a prijatí protokolárneho charakteru, 

l) zabezpečuje organizovanie konferencií a podujatí v spolupráci s príslušnými 

organizačnými útvarmi úradu,  

m) v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje oficiálne a pracovné návštevy 

podpredsedu vlády a vedúceho úradu v zahraničí, 

n) zabezpečuje agendu tuzemských a zahraničných pracovných ciest, 

o) v spolupráci s kanceláriou podpredsedu vlády a kanceláriou vedúceho úradu zodpovedá 

za administratívnu úpravu korešpondencie podpredsedu vlády a vedúceho úradu do 

zahraničia, 

p) vedie evidenciu zahraničnej korešpondencie postúpenej z kancelárií podpredsedu vlády a 

vedúceho úradu, 

q) zabezpečuje preklady zahraničnej korešpondencie pre podpredsedu vlády a vedúceho 

úradu a jej odoslanie,  

r) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí podpredseda vlády a vedúci úradu.“ 

 

 

6. Čl. 17 sa vypúšťa. 

 

Doterajšie články 18 až 46 sa označuje ako články 17 až 45. 

 

 

7. V Čl. 26 písmeno n) znie:  



 
 

8. „n) spolupracuje s odborom publicity a odborom komunikácie a protokolu pri realizácií 

publicity operačných programov pomocou implementácie príslušných aktivít v súlade so 

schváleným projektom,“  

 

 

9. V prílohe č. 1  sa v časti „KPPVII“  slová „KO Komunikačný odbor“ nahrádzajú slovami 

„OKaP odbor komunikácie a protokolu“ a slová „OPOČ odbor protokolu a organizačných 

činností“ sa vypúšťajú. 

 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 13. apríla 2018. 

 

 

      

 

 

                                   …………….…………………………….. 

                            Mgr. Patrik Krauspe 

            vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

       pre investície a informatizáciu  

  

 


