INŠTRUKCIA
13/2019
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. októbra 2019
č. 45386/2019/100,
ktorou sa mení Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
Čl. I
Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28.
apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení inštrukcie 16/2016, inštrukcie 4/2017, inštrukcie
10/2017, inštrukcie 34/2017, inštrukcie 4/2018, inštrukcie 10/2018 a inštrukcie 15/2018 sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 ods. 4 písm. b) sa slová „štátna tajomníčka I, štátna tajomníčka II“ nahrádzajú
slovami „štátna tajomníčka“.
2. Slová „štátne tajomníčky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „štátna
tajomníčka“ v príslušnom tvare.
3. Slová „štátna tajomníčka I“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami
„štátna tajomníčka“ v príslušnom tvare.
4. Slová „kancelárie štátnych tajomníčok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú
slovami „kancelária štátnej tajomníčky“ v príslušnom tvare.
5. V čl. 2 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
6. V čl. 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa desiaty bod.
Doterajší jedenásty a dvanásty bod sa označujú ako desiaty a jedenásty bod.
7. V čl. 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátna tajomníčka do 15. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca predkladá ministrovi správu o činnosti a zložení Komisie na
posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík za
prechádzajúci kalendárny štvrťrok.“.
8. V čl. 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
9. Čl. 6 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
10. V čl. 8 ods. 2 písm. b) siedmom bode sa vypúšťa slovo „príslušnej“.
11. V čl. 15 ods. 3 sa vypúšťa slovo „príslušnou“.

12. V čl. 16 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).
13. V čl. 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová „a referát rekodifikácie občianskeho
práva“.
14. Slová „odbor rekodifikácie občianskeho práva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte
nahrádzajú slovami „referát rekodifikácie občianskeho práva“ v príslušnom tvare.
15. Čl. 26 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) odbor ochrany spotrebiteľa,“.
16. V čl. 31 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „zákona č. 219/2006 Z. z. o
protikomunistickom odboji,“.
17. Za čl. 48a sa vkladá čl. 48b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 48b
Odbor ochrany spotrebiteľa
Odbor ochrany spotrebiteľa najmä
a) organizačne a technicky zabezpečuje zasadnutia Komisie na posudzovanie podmienok
v spotrebiteľských zmluvách,
b) vybavuje podnety na úseku ochrany spotrebiteľa spravidla formou odporúčaní pre
potreby spotrebiteľov s prihliadnutím na stanoviská Komisie na posudzovanie
podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
c) vyžiadava si stanoviská dotknutých subjektov, ktorých sa podnet podľa písmena b)
týka, ako aj iných subjektov, ak je ich stanovisko potrebné na vybavenie podnetu
podľa písmena b),
d) podáva podnety príslušným štátnym orgánom na ochranu práv spotrebiteľov,
e) spolupracuje s občianskymi združeniami, založenými na ochranu práv
a ekonomických záujmov spotrebiteľa,
f) spolupracuje s Komisiou na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
g) dáva podnety na zmeny alebo doplnenie právnej úpravy ochrany spotrebiteľa.“.
18. Čl. 49 znie:
„Čl. 49
Útvarom v priamej riadiacej pôsobnosti kancelárie štátnej tajomníčky II je kancelária
štátnej tajomníčky II.“.
19. Čl. 51 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
20. Štvrtá časť sa vrátane nadpisu vypúšťa.

21. Príloha znie:
Minister spravodlivosti
Slovenskej republiky

Kancelária ministra

Referát
zvláštnych úloh

Analytické centrum

Generálny riaditeľ ZVJS
Tlačové oddelenie
Kancelária zástupcu SR
pred ESĽP

Sekcia legislatívy

Odbor vnútorného auditu

Odbor legislatívy občianskeho
a obchodného práva

Odbor rekodifikácie
občianskeho práva

Kancelária zástupcu SR
pred súdmi EÚ
Odbor ľudských práv

Odbor legislatívy trestného
práva

Referát všeobecnej
legislatívy

Generálny tajomník
služobného úradu
Kancelária generálneho
tajomníka služobného úradu

Referát verejného
obstarávania

Osobný úrad

Sekcia civilného práva

Odbor ochrany spotrebiteľa

Štátna tajomníčka I

Štátna tajomníčka II

Kancelária štátnej tajomníčky I

Kancelária štátnej tajomníčky II

Sekcia dohľadu

Referát tvorby stratégii v
civilnom práve

Odbor dohľadu nad
súdnictvom

Odbor elektronizácie
súdnictva

Odbor znaleckej, tlmočníckej a
prekladateľskej činnosti

Odbor dohľadu nad
právnickými profesiami

Právna sekcia

Odbor zastupovania a
právnych stanovísk

Sekcia
trestného práva

Odbor trestného súdnictva

Referát milostí
Odbor zmluvných vzťahov a
prístupu k informáciám
Referát rehabilitácií a
odškodňovania

Odbor probácie, mediácie a
prevencie kriminality
Operačné stredisko
ESMO

Sekcia ekonomiky a správy

Sekcia informatiky
a riadenia projektov

Sekcia edičných činností

Sekcia koordinácie
projektov

Odbor rozpočtu
a financovania kapitoly

Odbor eJustice, koordinácie a
projektovej prípravy

Redakcia Slov-Lex

Odbor implementácie
projektov

Odbor financovania úradu

Odbor informačnej
bezpečnosti

Redakcia Obchodného
vestníka

Odbor metodiky a európskych
projektov

Odbor hospodárskej správy

Odbor rozvoja rezortných
ľudských zdrojov

Odbor prevádzky
informačných systémov

Referát školenia
používateľov
informačných systémov

Inštitút vzdelávania
Odbor Service Desk

Redakcia
Justičnej revue

Referát projektov a
projektovej podpory

Oddelenie väzenstva

Komisia na posudzovanie podmienok
v spotrebiteľských zmluvách

Sekcia
medzinárodného práva
Odbor medzinárodného práva
súkromného
Odbor justičnej spolupráce v
trestných veciach
Odbor európskych záležitostí a
zahraničných vzťahov

22. Príloha znie:
Minister spravodlivosti
Slovenskej republiky

Kancelária ministra

Referát
zvláštnych úloh

Analytické centrum

Generálny riaditeľ ZVJS
Referát rekodifikácie
občianskeho práva
Kancelária zástupcu SR
pred ESĽP

Sekcia legislatívy
Tlačové oddelenie

Kancelária zástupcu SR
pred súdmi EÚ

Odbor legislatívy občianskeho
a obchodného práva

Odbor vnútorného auditu

Odbor ľudských práv

Odbor legislatívy trestného
práva

Štátna tajomníčka
Referát všeobecnej
legislatívy

Generálny tajomník
služobného úradu
Kancelária generálneho
tajomníka služobného úradu

Referát verejného
obstarávania

Osobný úrad

Sekcia civilného práva

Odbor ochrany spotrebiteľa

Kancelária štátnej tajomníčky
Komisia na posudzovanie podmienok
v spotrebiteľských zmluvách

Sekcia dohľadu

Referát tvorby stratégii v
civilnom práve

Odbor dohľadu nad
súdnictvom

Odbor elektronizácie
súdnictva

Odbor znaleckej, tlmočníckej a
prekladateľskej činnosti

Odbor dohľadu nad
právnickými profesiami

Právna sekcia

Odbor zastupovania a
právnych stanovísk

Sekcia
trestného práva

Odbor trestného súdnictva

Referát milostí
Odbor zmluvných vzťahov a
prístupu k informáciám
Referát rehabilitácií a
odškodňovania

Odbor probácie, mediácie a
prevencie kriminality
Operačné stredisko
ESMO

Sekcia ekonomiky a správy

Sekcia informatiky
a riadenia projektov

Sekcia edičných činností

Sekcia koordinácie
projektov

Odbor rozpočtu
a financovania kapitoly

Odbor eJustice, koordinácie a
projektovej prípravy

Redakcia Slov-Lex

Odbor implementácie
projektov

Odbor financovania úradu

Odbor informačnej
bezpečnosti

Redakcia Obchodného
vestníka

Odbor metodiky a európskych
projektov

Odbor hospodárskej správy

Odbor rozvoja rezortných
ľudských zdrojov

Odbor prevádzky
informačných systémov

Referát školenia
používateľov
informačných systémov

Inštitút vzdelávania
Odbor Service Desk

Redakcia
Justičnej revue

Referát projektov a
projektovej podpory

Oddelenie väzenstva

Sekcia
medzinárodného práva
Odbor medzinárodného práva
súkromného
Odbor justičnej spolupráce v
trestných veciach
Odbor európskych záležitostí a
zahraničných vzťahov

Čl. II
Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 1. novembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 6, 9 až
14, 20 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

Gábor Gál v. r.
minister spravodlivosti Slovenskej republiky

