INŠTRUKCIA
15/2021
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júna 2021
č. 24498/2021/100,
ktorou sa mení a dopĺňa 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, inštrukcie
15/2018, inštrukcie 13/2019, inštrukcie 10/2020, inštrukcie 3/2021 a inštrukcie 6/2021 sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 2 ods. 9 písmeno g) znie:
„g) analytické centrum postavenie samostatného odboru; analytické centrum riadi riaditeľ,
ktorý má postavenie riaditeľa samostatného odboru,“.
2. V čl. 2 sa odsek 9 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) tlačové oddelenie má postavenie referátu.“.
3. V čl. 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) Úrad pre správu zaisteného majetku.“.
4. V čl. 4 ods. 2 písm. a) sa za deviaty bod vkladá nový desiaty a jedenásty bod, ktoré znejú:
„10. riaditeľa analytického centra,
11. tlačové oddelenie,“.
Doterajší desiaty a jedenásty bod sa označujú ako dvanásty a trinásty bod.
5. V čl. 16 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) tlačové oddelenie,“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).
6. V čl. 17 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
7. Čl. 20 vrátane nadpisov znie:
„A n a l yt i c k é c e n t r u m
Čl. 20
Organizačné členenie analytického centra
Analytické centrum sa člení na
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a)
b)
c)
d)

oddelenie rezortných analýz,
oddelenie posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly,
oddelenie správy a spracovania údajov rezortnej štatistiky,
oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov.“.

8. Za čl. 20 sa vkladajú čl. 20a až 20d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Čl. 20a
Oddelenie rezortných analýz

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)

Oddelenie rezortných analýz najmä
vykonáva komplexnú analýzu, spracúva analytické výstupy, analytické rozpracovanie
navrhovaných opatrení a odborné stanoviská relevantné na úrovni ministerstva v
súlade s jeho cieľmi a prioritami v oblasti jeho pôsobnosti,
v rozsahu svojej pôsobnosti na účely spracovania analytických výstupov realizuje
krátkodobé, strednodobé a dlhodobé výskumné úlohy a projekty a realizuje primárny
výskum,
v rozsahu svojej pôsobnosti realizuje analýzy, úlohy, projekty a výskum v súčinnosti s
ostatnými oddeleniami analytického centra,
v rámci svojej pôsobnosti predkladá ministerke návrhy strategických a koncepčných
materiálov týkajúcich sa vývoja politík v rezorte na základe údajov, ktoré spracúva;
poskytuje analytický servis ministerke, aby mohla prijímať rozhodnutia založené na
dátach a ich analytickom spracovaní v oblasti konkrétnych sektorových politík,
v nadväznosti na schválené strategické dokumenty týkajúce sa rezortu spravodlivosti
rozpracúva štátnu politiku v pôsobnosti ministerstva,
v súčinnosti s ostatnými útvarmi ministerstva vypracúva materiály a stanoviská k
strategickým, koncepčným a iným zásadným materiálom iných rezortov a poskytuje
súčinnosť pri definovaní strategického smerovania ministerstva a organizácií rezortu v
spolupráci ostatnými organizačnými útvarmi, organizáciami rezortu a odbornými
zainteresovanými stranami,
v rozsahu svojej pôsobnosti navrhuje ciele a výsledkové ukazovatele vo väzbe na
legislatívne zámery, politiky a stratégie rezortu, stanovuje postup pre priebežné
monitorovanie a ročný odpočet; v súčinnosti s oddelením posudzovania efektívnosti
súdnictva a rozpočtu kapitoly zabezpečuje prepojenie týchto cieľov a výsledkových
ukazovateľov na ciele a kľúčové výsledkové ukazovatele rezortu,
v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť pri príprave, monitorovaní a
hodnotení opatrení Národného programu reforiem Slovenskej republiky a iných
nadrezortných programov a agend týkajúcich sa politík a stratégií ministerstva,
v rozsahu svojej pôsobnosti zverejňuje analytické výstupy na webovom sídle a
sociálnych sieťach analytického centra,
analyzuje vývoj významných politík v pôsobnosti rezortu, identifikuje problematické
oblasti v oblasti fungovania politík v pôsobnosti rezortu a navrhuje opatrenia na ich
riešenie,
v rozsahu svojej pôsobnosti spracúva a aktualizuje internú metodiku pre hodnotenie a
posudzovanie vplyvov regulácií, politík a legislatívnych rámcov v pôsobnosti
ministerstva,
v rozsahu svojej pôsobnosti vykonáva ex ante a ex post hodnotenie dopadov vplyvov
politík, regulácií a legislatívnych rámcov v pôsobnosti ministerstva,
v rozsahu svojej pôsobnosti pre aplikáciu pre zber údajov v správe analytického centra
v spolupráci s oddelením správy a spracovania údajov rezortnej štatistiky navrhuje
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zber údajov súvisiacich s legislatívnym rámcom rezortu, ako aj vlastný zber údajov
súvisiacich s plnením úloh oddelenia a vypracováva súvisiacu metodiku; zabezpečuje
konzultácie a školenia v oblasti metodiky,
n) v rozsahu svojej pôsobnosti pre plnenie analytických úloh pripravuje, realizuje a
zodpovedá za vecnú implementáciu vlastných projektov financovaných zo štátneho
rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a iných finančných mechanizmov,
o) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácii projektov
ministerstva financovaných zo štátneho rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a
iných finančných mechanizmov.
Čl. 20b
Oddelenie posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly
Oddelenie posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly najmä
a) v rozsahu svojej pôsobnosti vykonáva komplexné analýzy, spracúva analytické
výstupy, analytické rozpracovanie navrhovaných opatrení a odborné stanoviská,
b) v rozsahu svojej pôsobnosti na účely spracovania analytických výstupov realizuje
krátkodobé, strednodobé a dlhodobé výskumné úlohy a projekty a realizuje primárny
výskum,
c) v rozsahu svojej pôsobnosti realizuje analýzy, úlohy, projekty a výskum v súčinnosti s
ostatnými oddeleniami analytického centra,
d) spracúva údaje o pracovnej zaťaženosti sudcov a odborno-administratívneho aparátu
súdov, ktoré zverejňuje na webovom sídle analytického centra,
e) hodnotí efektívnosť súdneho systému na základe medzinárodne uznávaných
ukazovateľov a výsledky zverejňuje na webovom sídle analytického centra,
f) spracúva, aktualizuje, predkladá ministerke na schválenie metodiku určovania počtu
sudcov na súdoch a každoročne optimálny počet miest sudcov na súdoch, ktoré
zverejňuje na webovom sídle analytického centra,
g) predkladá ministerke stanovisko k návrhu odboru riadenia rezortných ľudských
zdrojov na určenie záväzného rozpisu počtu miest sudcov na súdoch na základe
stanoveného optimálneho počtu miest sudcov na súdoch; určený záväzný rozpis počtu
miest sudcov na súdoch následne zverejňuje na webovom sídle analytického centra,
h) predkladá ministerke stanovisko k návrhu odboru riadenia rezortných ľudských
zdrojov na určenie voľných miest sudcov a hosťujúcich sudcov na súdoch; určené
voľné miesta sudcov a hosťujúcich sudcov na súdoch následne zverejňuje na
webovom sídle analytického centra,
i) spracúva, monitoruje a vyhodnocuje údaje o výkonnosti súdov, ktoré zverejňuje na
webovom sídle analytického centra,
j) v spolupráci so sekciou dohľadu a oddelením správy a spracovania údajov rezortnej
štatistiky sleduje a vyhodnocuje prieťahy v súdnom konaní a v rozsahu svojej
pôsobnosti poskytuje sekcii dohľadu súčinnosť pri vyhodnocovaní realizácie opatrení
na ich odstránenie,
k) plní úlohu národného korešpondenta a člena pracovnej skupiny pre hodnotenie
systémov súdnictva organizácie CEPEJ (CEPEJ-GT-EVAL),
l) v súčinnosti so sekciou ekonomiky a správy zabezpečuje súlad stratégií s
rozpočtovými možnosťami ministerstva,
m) v súčinnosti so sekciou ekonomiky a správy navrhuje ciele a kľúčové výsledkové
ukazovatele rezortu vo väzbe na programové rozpočtovanie kapitoly, stanovuje postup
pre priebežné monitorovanie a ročný odpočet,
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n) v súčinnosti so sekciou ekonomiky správy pripravuje základné scenáre kapitoly a
texty popisujúce rozpočet kapitoly do rozpočtovej dokumentácie, berúc do úvahy
priority, ciele, cieľové ukazovatele výkonu rezortu a opatrenia stanovené v revízii
výdavkov,
o) v rámci revízie výdavkov vykonáva hodnotenie efektívnosti výdavkov, identifikáciu
zdrojov neefektívnosti a vypracúva návrh riešení na ich odstránenie,
p) monitoruje a hodnotí plnenie opatrení vyplývajúcich z revízie výdavkov a v prípade
potreby odporúča kroky podporujúce úspešnú implementáciu,
q) navrhuje opatrenia na zvýšenie prevádzkovej nákladovej efektívnosti rezortu, ktoré sú
súčasťou revízie výdavkov alebo iniciatívnymi návrhmi ministerstva,
r) stanovuje prognózu strednodobých a dlhodobých potrieb a s tým súvisiacich výdavkov
a ďalších parametrov,
s) spracúva a aktualizuje metodiku na posudzovanie nákladovej a výdavkovej
efektívnosti súdnictva („cost per case“) podľa presných a transparentných kritérií
súvisiacich s pracovným zaťažením, náročnosťou prípadov, výkonnosťou a podobne;
zabezpečuje konzultácie a školenia v oblasti metodiky,
t) v rozsahu svojej pôsobnosti pre plnenie analytických úloh pripravuje, realizuje a
zodpovedá za vecnú implementáciu vlastných projektov financovaných zo štátneho
rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a iných finančných mechanizmov,
u) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácii projektov
ministerstva financovaných zo štátneho rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a
iných finančných mechanizmov.
Čl. 20c
Oddelenie správy a spracovania údajov rezortnej štatistiky
Oddelenie správy a spracovania údajov rezortnej štatistiky najmä
a) zabezpečuje zber, vyhodnocovanie a analýzu údajov, ktoré sú potrebné na plnenie
strategických a koncepčných úloh ministerstva vyplývajúcich z programového
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, uznesení vlády Slovenskej republiky a iných
zásadných dokumentov a pri príprave návrhov politík, riešení a reforiem,
b) v rozsahu svojej pôsobnosti na účely spracovania analytických výstupov realizuje
krátkodobé, strednodobé a dlhodobé výskumné úlohy a projekty a realizuje primárny
výskum,
c) v rozsahu svojej pôsobnosti realizuje analýzy, úlohy, projekty a výskum v súčinnosti s
ostatnými oddeleniami analytického centra,
d) v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje správu a rozvoj aplikácie pre zber rezortných
údajov, analytických nástrojov na ich spracovanie a dátového skladu analytického
centra pre potreby rezortnej štatistiky a vlastného zberu a tvorby dát,
e) v rozsahu svojej pôsobnosti pre plnenie analytických úloh realizuje a metodicky riadi
a usmerňuje vlastný zber a tvorbu dát prostredníctvom aplikácie na zber údajov
spravovanej analytickým centrom, ich spracovanie, údržbu, správu a tvorbu datasetov
a databáz,
f) v rozsahu svojej pôsobnosti spravuje webové sídlo a sociálne siete analytického
centra, zodpovedá za ich vecný obsah a zverejňuje na nich dáta, štatistické prehľady,
analytické výstupy a spracované datasety a databázy z vlastných zberov údajov a
údajov rezortnej štatistiky,
g) v rozsahu svojej pôsobnosti spravuje a zabezpečuje údržbu archívu historických
údajov z informačných systémov rezortu, ktoré sú súčasťou dátového skladu
analytického centra, pre potreby rezortnej štatistiky,
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h) podieľa sa na projektoch vývoja častí centrálneho informačného systému a ostatných
informačných systémov rezortu, ktoré sú alebo majú byť zdrojom údajov pre potreby
rezortnej štatistiky a pre plnenie úloh analytického centra spojených s výkonom
komplexných analýz, analytických výstupov, posúdení, hodnotení, stanovísk a
opatrení relevantných na úrovni ministerstva v súlade s jeho cieľmi a prioritami v
oblasti jeho pôsobnosti,
i) v rozsahu svojej pôsobnosti a v rozsahu dát zbieraných prostredníctvom aplikácie na
zber údajov spravovanej analytickým centrom a dát spravovaných v dátovom sklade
analytického centra spracúva rezortnú štatistiku a požiadavky na informácie z
rezortnej štatistiky,
j) spracúva a aktualizuje metodiku pre oblasť rezortnej štatistiky a zabezpečuje jej
zverejnenie na intranete a v aplikácii pre zber údajov spravovanej analytickým
centrom; vypracúva vzdelávací plán určený pre zamestnancov súdov, zabezpečuje
konzultácie a školenia v oblasti metodiky zberu dát prostredníctvom aplikácie pre zber
údajov spravovanej analytickým centrom,
k) metodicky riadi a usmerňuje zber dát rezortnej štatistiky prostredníctvom aplikácie pre
zber údajov spravovanej analytickým centrom a zodpovedajúce výkazníctvo rezortnej
štatistiky,
l) metodicky riadi a usmerňuje prácu štatistikov krajských súdov,
m) pravidelne zbiera, vyhodnocuje a implementuje podnety súdov súvisiacich so zberom
údajov a aktualizáciou aplikácie pre zber údajov rezortnej štatistiky,
n) vytvára a rozvíja systém posudzovania kvality údajov rezortnej štatistiky,
o) navrhuje opatrenia na zvyšovanie kvality údajov z rezortnej štatistiky a ostatných
informačných systémov rezortu, ktoré sú alebo majú byť zdrojom údajov pre potreby
rezortnej štatistiky v spolupráci so sekciou informatiky a riadenia projektov,
p) monitoruje, sumarizuje a vyhodnocuje informácie z rezortného výkazníctva a
pravidelne ich zverejňuje vo forme reportov na webovom sídle analytického centra,
q) spracúva, sumarizuje, rediguje údaje z rezortu pre každoročné vydanie Štatistickej
ročenky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a zabezpečuje jej distribúciu
zverejnenie na webovom sídle ministerstva a analytického centra,
r) spracúva, monitoruje a vyhodnocuje údaje o dĺžke súdnych konaní, ktoré zverejňuje
na webovom sídle a sociálnych sieťach analytického centra,
s) v spolupráci s oddelením posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly
sleduje a vyhodnocuje prieťahy v súdnom konaní,
t) poskytuje podklady z oblasti súdnej štatistiky pre medzinárodné organizácie,
u) v rozsahu svojej pôsobnosti pre plnenie analytických úloh pripravuje, realizuje a
zodpovedá za vecnú implementáciu vlastných projektov financovaných zo štátneho
rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a iných finančných mechanizmov,
v) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácii projektov
ministerstva financovaných zo štátneho rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a
iných finančných mechanizmov.
Čl. 20d
Oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov
Oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov najmä
a) v súčinnosti s odborom rozpočtu a financovania kapitoly pripravuje a predkladá
ministerke na schválenie sektorovú investičnú stratégiu s konkrétnymi investičnými
cieľmi a zásobníkom investičných zámerov s hodnotou nad jeden milión eur
plánovaných v dlhodobom horizonte,
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b) v súčinnosti s odborom rozpočtu a financovania kapitoly vypracúva a aktualizuje
analyticky podloženú metodiku pre určovanie investičných priorít rezortu,
c) v súčinnosti s odborom rozpočtu a financovania kapitoly pripravuje a predkladá
ministerke na schválenie zoznam investičných projektov s hodnotou nad jeden milión
eur zoradený podľa poradia priority, ktorý ministerstvo následne zverejní,
d) v súčinnosti s odborom rozpočtu a financovania kapitoly pripravuje a predkladá
ministerke na schválenie investičný plán s harmonogramom najmenej na
nasledujúcich šesť rokov, ktorý ministerstvo následne zverejní,
e) vypracúva a aktualizuje podrobnú metodiku pre prípravu štúdií uskutočniteľnosti a
analýz prínosov a nákladov,
f) pripravuje a posudzuje alebo sa podieľa na príprave a posudzovaní, aktualizuje a
predkladá ministerke štúdiu uskutočniteľnosti investície alebo koncesie v prípade
investície alebo koncesie nad jeden milión eur vrátane analýzy prínosov a nákladov a
ekonomického hodnotenia relevantných alternatív, ktorú ministerstvo následne
zverejní; pri externom dodaní štúdie uskutočniteľnosti validuje externe dodané
materiály,
g) predkladá ministerke na schválenie investičný projekt a stanovisko k výberu najlepšej
alternatívy analyzovanej v štúdii uskutočniteľnosti na realizáciu investičného
projektu,
h) vypracúva a aktualizuje metodiku prínosov a pre posúdenie špecifických investícií,
stanovuje spôsob zohľadnenia sektorových nefinančných benefitov,
i) vykonáva po odovzdaní investičného projektu, pre ktorý bola vypracovaná štúdia
uskutočniteľnosti, ex-post spoločensko-ekonomické hodnotenie projektu, vrátane
reálnych nákladov a prínosov projektu; zohľadňuje zásadné metodické zistenia
vyplývajúce z následného vyhodnotenia prostredníctvom aktualizácie existujúcich
metodík a benchmarkov.
j) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť odboru implementácie Plánu obnovy
a odolnosti pri vypracovaní a aktualizácii interných postupov a pravidiel riadenia
investičných projektov,
k) v rozsahu svojej pôsobnosti realizuje analýzy, úlohy, projekty a výskum v súčinnosti s
ostatnými oddeleniami analytického centra,
l) v rozsahu svojej pôsobnosti pre plnenie analytických úloh pripravuje, realizuje a
zodpovedá za vecnú implementáciu vlastných projektov financovaných zo štátneho
rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a iných finančných mechanizmov,
m) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácii projektov
ministerstva financovaných zo štátneho rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a
iných finančných mechanizmov.“.
9. Čl. 49 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti.“.
10. Čl. 51a sa dopĺňa písmenami p) a r), ktoré znejú:
„p) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť analytickému centru pri príprave
sektorovej investičnej stratégie, metodiky pre určovanie investičných priorít rezortu,
zoznamu investičných projektov a dlhodobého investičného plánu,
q) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť analytickému centru pri stanovení cieľov
a kľúčových výsledkových ukazovateľov rezortu vo väzbe na programové rozpočtovanie a pri
spracovaní analytického textu do rozpočtovej dokumentácie kapitoly,
r) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť odboru implementácie Plánu obnovy a
odolnosti pri vypracovaní interných postupov a pravidiel riadenia investičných projektov.“.
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11. Za čl. 51m sa vkladá čl. 51ma, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 51ma
Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti
Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti najmä
a) zabezpečuje vypracovanie materiálov koncepčného charakteru a pripravuje a
vypracúva stanoviská k odborným materiálom týkajúcim sa investícií a reformy v
rozsahu a účele určenom v Pláne obnovy a odolnosti,
b) zastupuje ministerstvo v rokovaniach s Národnou implementačnou a koordinačnou
agentúrou, najmä o obsahových zmenách Plánu obnovy a odolnosti v častiach
gestorovaných ministerstvom spravodlivosti, o krízových opatreniach a o finančných
alokáciách,
c) sleduje a kontroluje plnenie míľnikov a cieľov určených v Pláne obnovy a odolnosti v
súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pre Plán obnovy a odolnosti s
vecnými gestormi konkrétnych investícií a reformy a zapojenými súdmi,
d) monitoruje a dohliada na to, aby nedochádzalo k dvojitému financovaniu z
prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti a iných fondov a programov EÚ,
e) zabezpečuje publicitu investícií a reforiem určených v Pláne obnovy a odolnosti,
f) koordinuje medzirezortné aktivity pri vykonávaní mechanizmu,
g) v rozsahu svojej pôsobnosti riadi a koordinuje vykonávanie mechanizmu a vecnú
implementáciu investícií a vzťah s dodávateľmi v rozsahu a účele určenom v Pláne
obnovy a odolnosti v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pre Plán
obnovy a odolnosti a vecnými gestormi konkrétnych investícií a reformy a
zapojenými súdmi,
h) realizuje a monitoruje plnenie vládou schválených krízových opatrení mechanizmu,
i) zabezpečuje archiváciu a registratúrne spracovanie dokumentov týkajúcich sa
implementácie Plánu obnovy a odolnosti,
j) zabezpečuje riadenie kvality a riadenie rizík pre investície a reformy určené v Pláne
obnovy a odolnosti,
k) v súčinnosti s právnou sekciou v rozsahu a účele určenom v Pláne obnovy a odolnosti
vypracúva a zverejňuje rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,
l) v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pre Plán obnovy a odolnosti v
rozsahu a účele určenom v Pláne obnovy a odolnosti vypracúva výzvy a vyhodnocuje
prijaté žiadosti o financovanie z prostriedkov mechanizmu,
m) v rozsahu a účele určenom v Pláne obnovy a odolnosti vyhlasuje výzvy, vyhodnocuje
žiadosti o financovanie z prostriedkov mechanizmu a vyberá prijímateľov
prostriedkov mechanizmu,
n) koordinuje a dohliada na výkon činností v organizáciách rezortu súvisiacich s
výzvami a žiadosťami o financovanie z prostriedkov mechanizmu,
o) rozhoduje o podnetoch žiadateľov o financovanie z prostriedkov mechanizmu,
p) pripravuje návrh zmluvy s prijímateľmi prostriedkov mechanizmu a zabezpečuje
zverejnenie zmlúv,
q) zhromažďuje návrhy plánov verejného obstarávania v organizáciách rezortu
súvisiacich s realizáciou investícií a reformy v rozsahu a účele určenom v Pláne
obnovy a odolnosti a komplexný zoznam predkladá referátu verejného obstarávania,
r) v súčinnosti s referátom verejného obstarávania v rozsahu a účele Plánu obnovy a
odolnosti pripravuje podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie
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investičných projektov, pripravuje plán obstarávania pre investičné projekty, podklady
pre verejné obstarávanie investičných projektov, realizuje verejné obstarávanie,
s) vykonáva ex-ante posudzovanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany
žiadateľov o financovanie z prostriedkov mechanizmu,
t) monitoruje reporting plnenia zmlúv prijímateľov prostriedkov mechanizmu,
u) v súčinnosti so sekciou ekonomiky a správy v rozsahu a účele Plánu obnovy a
odolnosti pripravuje plán investícií do návrhu rozpočtu, rozpočet investícií,
zabezpečuje prostriedky z pridelených rozpočtových zdrojov na realizáciu investícií a
realizuje rozpočtovo zabezpečené prostriedky na investície a reformy,
v) v rozsahu svojej pôsobnosti vykonáva kontrolu vecného plnenia zmlúv u prijímateľov
prostriedkov mechanizmu a výsledky predkladá sekcii ekonomiky a správy pre
potreby finančnej kontroly,
w) v súčinnosti so sekciou ekonomiky a správy sleduje finančné toky prostriedkov
mechanizmu a finančné operácie prijímateľov z prostriedkov Plánu obnovy
a odolnosti,
x) v súčinnosti so sekciou ekonomiky a správy pripravuje podklady pre vysporiadanie
finančných vzťahov s prijímateľom prostriedkov z mechanizmu, najmä pre vrátenie
prostriedkov alebo ich časti pri neplnení podmienok zmluvy,
y) v súčinnosti so sekciou ekonomiky a správy vypracúva správy o zistených
nezrovnalostiach a predkladá ich Národnej implementačnej a koordinačnej agentúre,
z) prijíma nápravné opatrenia pri vzniku nezrovnalostí v rámci mechanizmu a sleduje ich
plnenie,
aa) v rozsahu svojej pôsobnosti v súčinnosti s odborom rozpočtu a financovania kapitoly a
analytickým centrom vypracúva interné postupy a pravidlá riadenia investičných
projektov.“.
12. Čl. 54 sa dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť odboru implementácie Plánu obnovy
a odolnosti.“.
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12. Príloha znie:

9

Čl. II
Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Mária Kolíková v. r.
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
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