
 

Štatút  

Ministerstva financií Slovenskej republiky  

 
(schválený uznesením vlády SR č. 216/2016, v znení zmien a doplnení schválených uznesením vlády 

SR č. 331/2019 a v znení zmien schválených uznesením vlády SR č. 595/2020) 

 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Štatút Ministerstva financií Slovenskej republiky  (ďalej len „štatút“) na základe zákonov 

podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva financií Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“), ustanovuje zásady jeho činnosti,  zásady jeho vnútornej 

organizácie a vzťahy ministerstva k iným ministerstvám, ostatným ústredným orgánom 

štátnej správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám. 

 

(2) 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 organizácie a zakladá iné právnické osoby. 

 

 

Čl. 3 

Hlavné úlohy ministerstva 

   

Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti v oblasti 

a) financií  

1. zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie fiškálnej politiky vrátane rozpočtovania 

súhrnnej bilancie rozpočtu verejnej správy, tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, 

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

neskorších predpisov. 
2 ) § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3 ) § 7 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov. 
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2. riadi a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy, osobitne návrhu 

štátneho rozpočtu, pričom vychádza z programu stability,4) 

3. predkladá návrh rozpočtu verejnej správy vrátane návrhu systemizácie podľa 

osobitných predpisov5) na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len 

„vláda“),  

4. zverejňuje údaje štátneho rozpočtu najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti 

zákona o štátnom rozpočte, 

5. spravuje kapitolu štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“) Všeobecná pokladničná 

správa,  

6. plní úlohy súvisiace s koncepciou a realizáciou mzdovej politiky verejnej správy 

v rozsahu svojej pôsobnosti a systemizáciou v súlade s osobitnými predpismi,5) 

7. metodicky usmerňuje a riadi subjekty verejnej správy a územnej samosprávy pri 

aplikácii osobitných predpisov6) upravujúcich rozpočtové hospodárenie subjektov 

verejnej správy a subjektov  územnej samosprávy, 

8. ustanovuje druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú 

klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie a zabezpečuje jej aktualizáciu,  

9. vypracúva metodiku a metodicky usmerňuje príslušné subjekty pri aplikácii 

programového rozpočtovania, 

10. vykonáva pravidelné hodnotenie vývoja plnenia príjmov a čerpania výdavkov 

rozpočtu verejnej správy počas rozpočtového roka, 

11. zabezpečuje poskytovanie dotácií v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 

príslušný rozpočtový rok podľa osobitného predpisu,7) 

12. určuje spôsob povinného ročného zúčtovania dotácií zo štátneho rozpočtu, 

13. rozhoduje o použití štátnych finančných aktív, ktoré sú v správe  ministerstva, ak 

tým nedôjde k ich zníženiu, 

14. rozhoduje o použití rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej 

únii,8) 

 

15. udeľuje súhlas na zriaďovanie štátnej rozpočtovej organizácie a štátnej 

príspevkovej organizácie,9) 

16. zabezpečuje budovanie jednotného účtovníctva, účtovného a finančného 

výkazníctva a výkon štátnej správy v oblasti jednotného účtovníctva štátu 

a jednotného účtovného výkazníctva, 

17. zabezpečuje tvorbu koncepcie rozvoja účtovníctva, 

18. zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti štatutárneho auditu a tvorbu koncepcie 

rozvoja  audítorstva, 

                                                 
4 ) Čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7.júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad 

hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v 

platnom znení. 
5 ) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a 

justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.  

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Zákon č. 35/2019 o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
6)  Zákon č. 523/2004 Z.  z. v znení neskorších predpisov.   

Zákon č. 564/2004 Z.  z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 583/2004 Z.  z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  
7) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. MF/26825/2005-441 o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 583/2005 Z. z.). 
8) § 10 ods. 3  zákona č. 523/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov. 
9) § 21 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z.  v znení zákona č. 584/2005 Z. z.  
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19. usmerňuje vypracovanie záverečných účtov kapitol a záverečných účtov štátnych 

fondov, určuje ich obsah a termíny predloženia, 

20. predkladá vláde návrh štátneho záverečného účtu vrátane návrhu na použitie 

prebytku štátneho rozpočtu za príslušný rozpočtový rok, 

21. predkladá vláde návrh súhrnnej výročnej správy za príslušný rozpočtový rok,  

22. zostavuje mesačnú, štvrťročnú a ročnú štatistiku verejných financií podľa 

medzinárodných štatistických štandardov ( ESA 2010, GFS 2014), vypracováva 

notifikačné tabuľky o stave verejných financií a ich rozpočte podľa metodiky ESA 

2010 a podľa usmernení Eurostatu a Európskej komisie v zmysle Nariadenia Rady 

(ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri 

nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho 

spoločenstva, 

23. zostavuje súhrnnú účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku 

ministerstva ako správcu dvoch kapitol, konsolidovanú výročnú správu 

ministerstva a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy, 

24. koordinuje proces zostavovania konsolidovaných účtovných závierok kapitol a ich 

audit, 

25. vytvára, realizuje, monitoruje a hodnotí projekty financované z prostriedkov 

programov Európskej únie, oficiálnej rozvojovej  spolupráce, multilaterálnej  

a bilaterálnej pomoci a technickej spolupráce, 

26. vykonáva funkciu certifikačného orgánu pre štrukturálne fondy, Kohézny fond, 

Európsky fond pre rybné hospodárstvo, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky 

finančný mechanizmus a Európsky námorný a rybársky fond, 

27. koordinuje a zabezpečuje finančné riadenie Prechodného fondu, Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu,  

Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, 

28. vykonáva notifikáciu všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich 

právne akty Európskej únie, 

29. koordinuje a zabezpečuje riadenie vlastných zdrojov Európskej únie v Slovenskej 

republike,10)  

30. koordinuje a usmerňuje subjekty pri implementácii finančných nástrojov 

financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov,11) 

31. zabezpečuje tvorbu a podporu pri realizácii Programu stability Slovenska, 

Národného programu reforiem Slovenskej republiky, monitoringu úspešnosti 

a vplyvu reforiem, 

32. zabezpečuje tvorbu projekcií makroekonomického a fiškálneho vývoja, 

33. zabezpečuje vykonanie pravidelných hodnotení efektívnosti verejných výdavkov, 

34. zabezpečuje tvorbu politiky finančného trhu v oblasti bankovníctva,12)  

poisťovníctva,13)  kapitálového trhu,14) ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní 

finančných služieb, v oblasti stavebného sporenia,15)  v devízovej oblasti,16) 

v oblasti hazardných hier,17)  

                                                 
10 ) § 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 

predpisov. 
11 ) § 6 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
12 ) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
13 ) Zákon č.  39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
14 ) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. 
15 ) Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov. 
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35. vypracúva koncepciu rozvoja kapitálového trhu, komerčného poisťovníctva 

a ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, 

36. vypracúva koncepcie v oblasti stavebného sporenia, devízovej oblasti a oblasti 

hazardných hier, 

37. vypracúva stanovisko k návrhu koncesnej zmluvy, ktorú uzatvára 

s koncesionárom subjekt verejnej správy okrem obce, vyššieho územného celku 

a nimi zriadenej rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie18) a 

stanovisko k návrhu koncesnej zmluvy, ktorú uzatvára s koncesionárom subjekt 

verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená a založená 

právnická osoba,19) 

38. zabezpečuje úlohy spojené s výkonom akcionárskych práv v organizáciách 

vytvorených  s cieľom stabilizácie situácie v hospodárskej a menovej únii 

(Európsky mechanizmus pre stabilitu a Európsky finančný stabilizačný nástroj), 

39. spravuje nadrezortné systémy riadenia verejných financií, 

40. zvyšuje kvalitu údajovej základne a transparentnosť informácií o verejných 

financiách prostredníctvom štatutárneho auditu konsolidovaných účtovných 

závierok na úrovni ústrednej správy, 

41. zabezpečuje zefektívnenie výkonu ekonomických a podporných činností štátu 

prostredníctvom unifikácie a optimalizácie procesov, modifikácie metodík, 

implementácie Centrálneho ekonomického systému a vybudovania centrálnej 

metodicko-procesnej autority, 

42. sleduje a analyzuje finančné ukazovatele podnikov s majetkovou účasťou štátu s 

cieľom navrhovať opatrenia pre zvýšenie efektívnosti ich hospodárenia, 

b)  daní,  poplatkov  a colníctva20)  vypracúva 

1. stratégiu politiky daní a poplatkov, 

2. stratégiu colnej politiky a colníctva, 

3. stratégiu rozvoja finančnej správy, 

4. návrhy medzinárodných zmlúv, 

c) finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu21) 

1. koordinuje plánovanie a vykonávanie vládneho auditu, 

2. spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných 

štátov a s medzinárodnými organizáciami v oblasti finančnej kontroly, vnútorného 

auditu a vládneho auditu, 

3. zabezpečuje úlohy orgánu auditu podľa osobitných predpisov Európskej únie, 

4. plní úlohy Centrálnej harmonizačnej jednotky pre systém verejnej vnútornej 

kontroly, 

5. hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho 

auditu, 

6. plní ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu,21) 

d) majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére 

1. zabezpečuje politiku a uskutočňovanie správy majetku verejnej správy vo 

verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, 

                                                                                                                                                         
16 ) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
17 ) Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
18 ) § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. v  znení neskorších predpisov. 
19 ) § 17a ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 611/2005 Z. z.    
20) § 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
21) Zákon č. 357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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2. metodicky usmerňuje a riadi subjekty verejnej správy vo verejnoprospešnej 

a nepodnikateľskej sfére pri aplikácii osobitných predpisov22) upravujúcich správu 

majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, 

3. udeľuje súhlas a predchádzajúci súhlas pri nakladaní s majetkom štátu vrátane 

pohľadávok štátu, 

4. predkladá na rokovanie vlády návrhy na odňatie správy nehnuteľného majetku 

štátu a na rozhodnutie sporov o správu majetku štátu, 

5. rozhoduje o určení správcu pohľadávky štátu alebo záväzkov štátu, o spore zo 

zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu medzi správcom a poverenou osobou 

a o určení príslušnosti na dočasnú správu majetku štátu, 

6. posudzuje oprávnenosť  žiadostí občanov o nápravu majetkových krívd 

a poskytuje finančnú náhradu v oblasti mimosúdnych rehabilitácií23) vrátane 

úhrady nevyhnutných nákladov spojených s vypracovaním znaleckého posudku 

a činnosť súvisiacu s vrátením kúpnej ceny, 

7. metodicky usmerňuje subjekty verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby 

pri aplikácii predpisov v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov,24)  

e) cien a cenovej kontroly, s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených 

osobitnými zákonmi 

1. zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie cenovej politiky, 

2. vypracúva koncepciu cenovej politiky, 

3. koordinuje výkon cenovej kontroly v súlade s osobitným  predpisom,25) 

4. vypracúva metodiku cenovej kontroly, 

f) štátneho dozoru vykonáva 

1. štátny dozor nad sociálnym poistením, starobným dôchodkovým sporením, 

hospodárením  Sociálnej poisťovne v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitnými 

zákonmi,26)  

2. štátny dozor nad činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky 

(ďalej len „Eximbanka“), nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej 

prémie v stavebnom sporení a štátnych príspevkov pri hypotekárnych úveroch, 

g) európskych záležitostí 

1. na úrovni Rady Európskej únie a Euroskupiny a ich výborov a pracovných skupín 

v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje tvorbu rámcových pozícií Slovenskej 

republiky, 

2. sleduje hospodársky vývoj v členských štátoch Európskej únie v kontexte 

koordinácie ekonomických, fiškálnych a finančných politík s dôrazom na krajiny, 

ktorým bola poskytnutá finančná pomoc v rámci ozdravných programov, 

                                                 
22 ) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 66/2009 Z. z.  o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli 

z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 374/2014 Z .z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
23 ) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov. 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných  krívd a o pôsobnosti orgánov 

štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov. 
24 ) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov. 
25 ) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.   
26 ) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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3. zastupuje Slovenskú republiku v Európskom finančnom stabilizačnom nástroji 

a Európskom mechanizme pre stabilitu,  

4. pri zabezpečovaní tvorby rámcových pozícií Slovenskej republiky v Rade 

Európskej únie plní úlohy v rozsahu svojej pôsobnosti, 

5. pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov 

a harmonizácii  právnych predpisov plní úlohy v rozsahu pôsobnosti ministerstva 

vo väzbe na legislatívu Európskej únie.  

 

 

Čl. 4 

 Ďalšie úlohy ministerstva 

 

Ministerstvo plní ďalej úlohy 

  

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

b) pri správe majetku štátu vrátane pohľadávok štátu,27)  

c) pri príprave a realizácii reformy daňovej a colnej správy a zjednotenia výberu daní, cla 

a poistných odvodov, 

d) ako cenový orgán podľa osobitného predpisu,25) 

e) na úseku vymáhania pohľadávok štátu, vzniknutých z realizácie reštitučných nárokov 

podľa osobitných predpisov,28) 

f) na úseku podpory a ochrany investícií pri uzatváraní  bilaterálnych investičných  

dohôd a investičných sporoch (arbitrážach) vzniknutých z ich porušenia,  

g) na úseku  rokovaní o dohodách o voľnom obchode na úrovni Európskej únie s tretími 

štátmi,  

h) na úseku ochrany utajovaných skutočností,29)  

i) pri sprístupňovaní informácií,30) 

j) na úseku obrany31)  a bezpečnosti štátu,32) 

 

k) na úseku medzinárodných vzťahov vrátane  záležitostí Európskej únie, Organizácie 

pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Rady Európy,   

l) vyplývajúce z členstva a pri výkone práv a povinností akcionára vo vzťahu 

k medzinárodným finančným inštitúciám, 

m) vo vzťahu k ratingovým agentúram,33) 

n) pri určovaní a kontrole riadiacich procesov systému štátnej pokladnice a koordinácii 

jeho rozvoja, 

o) pri riadení štátneho dlhu, 

                                                 
27 ) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 374/2014 Z .z. v znení neskorších predpisov.  
28) Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov. 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,  

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde  a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.  
29) Zákon č. 215/2004 Z. z.  o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
30) 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. 
31) Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
32) Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

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

vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/2004  Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej 

republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov.  
33 ) § 2b ods. 1 písm. l) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  
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p) vo vzťahu k Eximbanke podľa osobitného predpisu,34) 

q) pri plnení funkcie zakladateľa v štátnom podniku a vykonávaní práv a povinností 

akcionára alebo spoločníka v právnických osobách s majetkovou účasťou štátu 

patriacich do pôsobnosti rezortu ministerstva, 

r) v oblasti verejno-súkromných partnerstiev ( PPP), 

s) vo vzťahu k prijímateľom finančných príspevkov z operačných programov, 

t) v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice, 

u) ustanovené zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

Zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva 

 

Čl. 5 

 

(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister financií Slovenskej republiky 

(ďalej len „minister“).  

 

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

tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho 

zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Na ministerstve pôsobia dvaja štátni 

tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci 

zastupujú.35) 

 

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

zamestnancom v služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo 

verejnej funkcii.36)    

 

(4) Na ministerstve sú tieto stupne riadenia 

 

a) minister,  

b) štátny tajomník a generálny tajomník služobného úradu, 

c) generálny riaditeľ sekcie,  

d) riaditeľ odboru,  

e) vedúci oddelenia.  

 

 

Čl. 6 

 

(1) Ministerstvo sa organizačne  člení na sekcie.  Sekcie sa členia na odbory a odbor sa môže 

členiť na oddelenia. Minister môže zriadiť samostatný odbor alebo samostatné oddelenie, 

prípadne iný organizačný útvar  ministerstva. 

 

(2) Sekcia je hlavným 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.  

 

                                                 
34 ) Zákon č. 80/1997 Z. z.  o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
35) § 4 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 171/2016 Z. z.  
36 ) § 17 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.  
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(3) Sekciu riadi generálny riaditeľ, odbor riadi riaditeľ a oddelenie riadi vedúci.  Ak minister 

zriadi iný organizačný útvar ministerstva, môže určiť iný stupeň riadenia, ako je uvedený 

v čl. 5 ods. 4. 

 

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

činností organizačných útvarov, vzájomné vzťahy organizačných útvarov, rozsah 

oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov ministerstva upravuje organizačný 

poriadok ministerstva. 

 

 

Čl. 7 

 

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

právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, uzneseniami vlády, štatútom ministerstva a organizačným poriadkom 

ministerstva, internými riadiacimi aktmi ministerstva a služobnými predpismi.37)  

 

(2) Ministerstvo uplatňuje také organizačné princípy, formy a metódy činnosti, ktoré smerujú 

k  racionalizácii a vysokej efektivite jeho činnosti, najmä  

 

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

plnenia úloh, 

b) uplatňuje systém manažérstva kvality, 

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

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

týkajú, 

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

e) využíva poznatky vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk, stavovských 

a profesijných organizácií a zapája ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej  

a legislatívnej povahy,  

f) spolupracuje s podnikateľskými subjektami alebo ich zastupiteľskými organizáciami 

vo veciach, ktoré sa ich týkajú, 

g) účelne využíva technickú, komunikačnú a informačnú infraštruktúru rezortu a formy 

tímovej práce. 

 

(3) Na spracovanie návrhov koncepčných materiálov a na zabezpečenie plnenia  úloh 

ministerstva zásadného charakteru zriaďuje minister expertné poradné orgány ministra, 

koordinačné skupiny, riadiace výbory a rady projektov, komisie a pracovné skupiny.  

 

Čl. 8 

Vzťahy ministerstva k iným  ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej 

správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám 

 

 

(1) Vo vzťahu k iným ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy,  štátnym 

orgánom, štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám 

ministerstvo  

                                                 
37) § 22 zákona č. 55/2017 Z. z.   
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a) určuje termín a rozsah predloženia návrhu rozpočtu kapitoly,  

b) rozpisuje záväzné ukazovatele schválené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok a uznesením vlády k návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušný rok 

všetkým správcom kapitol, 

c) určuje rozsah návrhu záverečného účtu  kapitoly,   

d) zostavuje návrh štátneho záverečného účtu v súčinnosti so správcami  kapitol, 

e) vykonáva rozpočtové opatrenia voči kapitolám, ak sa zmeny týkajú záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu a úpravu limitu počtu zamestnancov schválených 

vládou, 

f) koordinuje činnosť vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov toho služobného  

úradu, ku ktorému vykonáva zriaďovateľskú funkciu podľa osobitného predpisu,38) 

g) plní funkciu zriaďovateľa vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy ako 

rozpočtovým organizáciám39) a k organizáciám, ktoré nie sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti iného ústredného orgánu štátnej správy,40) 

h) udeľuje súhlas9) na zriaďovanie štátnych rozpočtových organizácií a 

štátnych príspevkových organizácií zriaďovaných rozhodnutím ústredného orgánu 

štátnej správy na plnenie jeho úloh v rozsahu  jeho pôsobnosti, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak, 

i) prerokúva  a vyjadruje sa k rozpočtovým dôsledkom návrhov zákonov a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, strategických, koncepčných a iných 

materiálov predkladaných ústrednými orgánmi štátnej správy na medzirezortné 

pripomienkové konanie, rokovanie vlády a poradných orgánov vlády  a na rokovanie 

Národnej rady Slovenskej republiky,  

j) spravuje kapitolu ministerstva, riadi a kontroluje štátne rozpočtové organizácie vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,  

k) v spolupráci s  Úradom vlády Slovenskej republiky plní funkciu národného 

koordinátora stratégie Európa 2020 a zodpovedá najmä za sledovanie súladu 

smerovania stratégie v Slovenskej republike so základnými princípmi a cieľmi 

hospodárskej politiky Slovenskej republiky, zohráva dôležitú úlohu v oblasti dohľadu 

nad dodržiavaním schválených rozpočtových vplyvov financovania národných 

opatrení stratégie Európa 2020 na verejné financie, spolupracuje pri tvorbe a podpore 

Národného programu reforiem Slovenskej republiky a iných národných dokumentov 

stratégie Európa 2020 a zaujíma stanoviská k návrhom Európskej únie  týkajúcim sa 

stratégie Európa 2020 na národnej i celoeurópskej úrovni, 

l) poskytuje projekcie makroekonomického a fiškálneho vývoja, 

m) riadi a usmerňuje vypracovanie Programu stability Slovenska, 

n) spolupracuje pri riadení štátneho dlhu a likvidity, pri tvorbe a monitorovaní stratégie a 

v oblasti očakávaného vývoja na finančných trhoch, 

o) poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky informácie o 

celkovom nároku na výšku štátnej prémie k stavebnému sporeniu, o výške štátneho 

príspevku a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom z prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu, 

p) vykonáva centrálne verejné obstarávanie zákaziek na dodanie vybraného tovaru 

a zákaziek na poskytnutie vybraných služieb, 

q) zabezpečuje prípravu a realizáciu projektov v oblasti reformy daňovej a colnej správy 

a zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, 

                                                 
38) § 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z. 
39 ) § 21 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z. 
40 ) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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r) metodicky usmerňuje výkon správy majetku štátu vo verejnoprospešnej 

a nepodnikateľskej sfére, 

s) udeľuje súhlas a predchádzajúci súhlas s nakladaním s majetkom štátu vrátane 

pohľadávok štátu,27)  

t) udeľuje súhlas alebo predchádzajúci súhlas s nakladaním s majetkom štátu vo funkcii 

zriaďovateľa,40)  

u) rozhoduje v spore o správu majetku štátu vo funkcii zriaďovateľa,40)  

v) udeľuje súhlas alebo predchádzajúci súhlas s použitím majetku štátu ako vklad do 

základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby,40)  

w) metodicky usmerňuje oblasť účtovníctva a účtovného a finančného výkazníctva  

kapitol, 

x) metodicky usmerňuje činnosti súvisiace so systémom štátnej pokladnice, 

y) poskytuje súčinnosť iným orgánom štátnej správy v súdnych a arbitrážnych konaniach, 

v ktorých zastupujú Slovenskú republiku, v rozsahu určenom uznesením vlády, 

z) koordinuje činnosti s Úradom vládneho auditu, Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky, inými ministerstvami 

a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a oprávnenými zástupcami Európskej 

komisie alebo oprávnenými zástupcami vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, 

ktorými je Slovenská republika viazaná v oblasti finančnej kontroly, vnútorného 

auditu a vládneho auditu,  

aa) udeľuje Úradu vládneho auditu  písomný súhlas zriaďovať svoje pracoviská,  

bb) vykonáva metodicky dohľad a usmerňuje  finančnú kontrolu, vnútorný audit, vládny 

audit, cenovú kontrolu, 

cc) zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov orgánov verejnej správy v oblasti  

finančnej kontroly,  vnútorného auditu a vládneho auditu,   

dd) zabezpečuje koordináciu a riadenie výkonu vládneho auditu,  

ee) ukladá a vymáha odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny,1) 

ff) rozhoduje o uložení pokút podľa osobitných predpisov,41) 

gg) metodicky usmerňuje  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v oblasti jednotnej 

aplikácie daňových predpisov, v oblasti jednotnej aplikácie zmlúv o zamedzení 

dvojitého zdanenia a v oblasti medzinárodného zdanenia a administratívnej 

spolupráce v oblasti daní,  

hh)  plní úlohy súvisiace s otváraním a rušením colných priechodov a zmenou ich 

charakteru,20) 

ii) spolupracuje pri príprave inštrukcií pre rokovanie zástupcov Slovenskej republiky 

v rámci Výboru stálych zástupcov (COREPER) a pri príprave podkladov na 

Európsku radu,  

jj)  participuje pri realizácii oficiálnej rozvojovej  spolupráce, 

kk) spolupracuje pri realizácii nástrojov finančného inžinierstva, 

ll) metodicky usmerňuje  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v oblasti jednotnej 

aplikácie účtovníctva a účtovného a finančného výkazníctva, 

mm) metodicky usmerňuje finančné riadenie Prechodného fondu, Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho 

fondu pre rybné hospodárstvo, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, 

Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu,  

nn) metodicky usmerňuje implementáciu finančných nástrojov financovaných 

z európskych štrukturálnych fondov,10) 

                                                 
41) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov,  zákon č. 514/2003 Z. 

z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej  moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z.     
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oo) zabezpečuje tvorbu metodiky v oblasti PPP a  metodicky usmerňuje subjekty 

verejnej správy pri príprave a realizácii PPP projektov,  

pp) podporuje vzdelávanie, osvetu a prenos skúseností v oblasti PPP, 

qq) je gestorom vplyvov na rozpočet verejnej správy  podľa Jednotnej metodiky na 

posudzovanie vybraných vplyvov a členom Stálej pracovnej komisie Legislatívnej 

rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri 

Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, 

rr) koordinuje spracovávanie a predkladanie podkladov pre notifikačné tabuľky od 

jednotlivých zložiek verejnej správy a spolupracuje so Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska pri spracovaní notifikačných 

tabuliek nadväzne na výsledky z národných účtov.   

 

(2) Vo vzťahu k ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám 

ministerstvo 

 

a) metodicky usmerňuje výkon správy majetku štátu vo verejnoprospešnej 

a nepodnikateľskej sfére, 

b) plní funkciu zriaďovateľa voči orgánom a právnickým osobám, ktoré nie sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti iného ústredného orgánu štátnej správy a vykonávajú 

správu majetku štátu vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére,40) 

c) udeľuje súhlas a predchádzajúci súhlas s nakladaním s majetkom štátu  vrátane 

pohľadávok štátu,27)    

d) udeľuje súhlas alebo predchádzajúci súhlas s nakladaním s majetkom štátu vo funkcii 

zriaďovateľa,40)   

e) rozhoduje v spore o správu majetku štátu vo funkcii zriaďovateľa,40) 

f) metodicky usmerňuje verejnoprávne inštitúcie pri nakladaní s  ich majetkom,42) 

g) vykonáva metodickú činnosť k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky 

č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov, 

h) spolupracuje s okresnými úradmi pri navrátení vlastníctva k pozemkom,43)  

i) spolupracuje so správcami majetku štátu pri usporiadaní nehnuteľného majetku do 

vlastníctva štátu, 

j) spolupracuje s podnikateľskými subjektami alebo ich zastupiteľskými združeniami pri  

príprave materiálov, ktoré budú mať vplyv na podnikateľské prostredie,   

k) v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy pripravuje pravidelnú revíziu 

výdavkov verejnej správy, 

l) v spolupráci so subjektami verejnej správy pripravuje hodnotenia štúdií 

uskutočniteľnosti investícií, 

m) dáva predchádzajúci súhlas na prijatie úveru alebo pôžičky subjektu verejnej správy, 

ktorým sú Železnice Slovenskej republiky, štátny podnik a obchodná spoločnosť, ak 

ich celková suma prijatá v príslušnom rozpočtovom roku presiahne sumu 1 000 000 

eur,44) 

n) zabezpečuje poskytovanie dotácií podľa osobitného predpisu,7) 

                                                 
42 ) Zákon č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
43)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších 

predpisov. 
Zákon č.503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach  na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov.   
44) § 19 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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o) môže povoliť  daňovým  subjektom úľavy zo sankcií alebo odpustiť sankcie,45) 

p) môže rozhodnúť  v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia47) v súlade so zmluvami 

o zamedzení dvojitého zdanenia, 

q) môže vydať  opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania 

ustanovení daňového predpisu alebo z uplatňovania daňových predpisov,46) 

r) povoľuje zriadenie slobodného  pásma  podľa osobitného predpisu,47) 

s) metodicky usmerňuje oblasť účtovníctva a účtovného a finančného výkazníctva, 

t) môže výkonom vládneho auditu poveriť inú právnickú osobu, ktorá má odborné, 

personálne a materiálne predpoklady na výkon vládneho auditu, 

u) pri riešení výskumných otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy spolupracuje 

s verejnými inštitúciami, vedeckými inštitúciami, výskumnými pracoviskami a 

stavovskými a profesijnými organizáciami. 

 

(3) Vo vzťahu k obciam a vyšším územným celkom ministerstvo 

 

a) vypracúva a predkladá návrhy rozpočtov subjektov územnej samosprávy vrátane 

viacročného rozpočtu za obce a vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie a 

príspevkové organizácie a dopravné podniky v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí,  

b) poskytuje obciam a vyšším územným celkom schválené dotácie zo štátneho rozpočtu 

z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa a dotácie zo štátneho rozpočtu 

podľa osobitného predpisu, 6)   

c) vypracúva návrh na zúčtovanie finančných vzťahov rozpočtov obcí a rozpočtov 

vyšších územných celkov so štátnym rozpočtom za príslušný rozpočtový rok, 

d) hodnotí vývoj rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov a ich 

rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a analyzuje výsledky 

hospodárenia územnej samosprávy,  

e) vypracúva návrh zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, návrh 

zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a návrh 

nariadenia vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve, metodicky usmerňuje obce, vyššie územné celky a orgány štátnej správy 

pri aplikácií týchto predpisov, 

f) prerokúva každoročne s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších 

územných celkov návrh finančných vzťahov medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami 

územnej samosprávy na nasledujúci rozpočtový rok podľa osobitného predpisu,48) 

g) môže ukladať pokuty v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich z osobitného 

predpisu49) a môže dočasne pozastaviť  poskytovanie finančných prostriedkov 

z dotácií zo štátneho rozpočtu, 

h) môže rozhodnúť o zavedení  a zrušení nútenej správy v obci, 

i) vyjadruje sa k navrhovaným právnym predpisom z pohľadu ich dopadu na rozpočtové 

hospodárenie obcí a vyšších územných celkov,  

j) metodicky usmerňuje finančné a rozpočtové hospodárenie obcí a vyšších územných 

celkov a ich rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, 

k) metodicky usmerňuje oblasť účtovníctva a účtovného a finančného výkazníctva obcí 

a vyšších územných celkov, 

                                                 
45 ) Zákon  č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 

predpisov.  
46) § 160 ods. 1 a 2 zákona  č. 563/2009 Z. z.    
47 ) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
48 ) § 3 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
49 ) Zákon č. 583/2004 Z.  z. v znení neskorších predpisov. 
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l) ukladá pokuty pri prekročení celkovej sumy dlhu obcí a vyššiemu územnému celku 

podľa osobitného predpisu,50) 

m) vypracováva návrhy zmien a doplnkov zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z.  o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 66/2009 Z. z. 

o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 

ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a metodicky usmerňuje obce, vyššie územné  celky a štátne 

orgány v oblasti prechodu majetku štátu na samosprávy a nakladania s majetkom 

vyšších územných celkov,  

n) zabezpečuje  jednotnú aplikáciu daňových predpisov metodickým usmernením 

správcov daní, 

o) plní úlohy vo vzťahu k vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,25) 

p) zabezpečuje tvorbu metodiky v oblasti PPP a  metodicky usmerňuje subjekty verejnej 

správy pri príprave a realizácii PPP projektov,  

q) podporuje vzdelávanie, osvetu a prenos skúseností v oblasti PPP, 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Čl. 9 

 Zrušuje sa Štatút Ministerstva financií Slovenskej republiky schválený uznesením 

vlády Slovenskej republiky číslo 883 z 9. decembra 2009 k návrhu Štatútu Ministerstva 

financií SR. 

 

Čl. 10 

 Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 216 k návrhu 

nelegislatívneho všeobecného materiálu Štatút Ministerstva financií SR zo dňa 8. júna 2016 

a nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.  

 

                                                 
50) Čl. 6 ods. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  


