INŠTRUKCIA
3/2021
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. februára 2020
č. 03128/2021/100,
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 a inštrukcie 10/2020 sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. 27 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) v rozsahu podľa osobitného predpisu zabezpečuje činnosť osobitných komisií ako
poradných orgánov ministerky.“.
2. V čl. 49 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) sekcia vývoja informačných systémov justície,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
3. V čl. 51d písmená f) a g) znejú:
„f) vypracúva návrh na určenie záväzného rozpisu počtu miest sudcov na súdoch v súčinnosti
s Analytickým centrom na základe stanoveného optimálneho počtu miest sudcov na súdoch,
g) vybavuje agendu spojenú s určovaním voľných miest sudcov a hosťujúcich sudcov
ministrom v súčinnosti s Analytickým centrom,“.
4. V čl. 51d sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až q) sa označujú ako písmená h) až p).
5. V čl. 51d písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo výberom“.
6. V čl. 51d sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) až n), ktoré znejú:
„k) zabezpečuje prístup do aplikácie v rámci písomnej časti výberových konaní na obsadenie
voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch,
l) spravuje databázu otázok, prípadových štúdií a prekladov textov z cudzieho jazyka v
aplikácii pre výberové konania na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch
a zabezpečuje jej aktualizáciu prostredníctvom určených garantov za jednotlivé oblasti,
m) zabezpečuje agendu výberových konaní realizovaných ministerstvom, s výnimkou
služobných úradov Zboru väzenskej a justičnej stráže, na obsadenie voľných miest riaditeľov
organizácií v priamej pôsobnosti ministerstva a zástupcu Slovenskej republiky v Eurojuste,

n) zabezpečuje komplexnú agendu ekonomického informačného systému SAP – HR pre súdy
a organizácie v priamej pôsobnosti ministerstva s výnimkou služobných úradov Zboru
väzenskej a justičnej stráže,“.
Doterajšie písmená k) až p) sa označujú ako písmená o) až t).
7. V čl. 51d sa vypúšťajú písmená p) a r).
Doterajšie písmená q), s) a t) sa označujú ako písmená p), q) a r).
8. V čl. 51d písmeno r) znie:
„r) vybavuje agendu odborných stáží študentov právnických fakúlt vysokých škôl na
súdoch.“.
9. Za čl. 51m sa vkladajú čl. 51n až 51p, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„S e k c i a v ýv o j a i n f o r m a č n ýc h s ys t é m o v j u s t í c i e
Čl. 51n
Organizačné členenie sekcie vývoja informačných systémov justície
Sekcia vývoja informačných systémov justície sa člení na
a) odbor tvorby projektov justície,
b) odbor vývoja informačných systémov justície.
Čl. 51o
Odbor tvorby projektov justície
Odbor tvorby projektov justície najmä
a) zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu informačných systémov v rezorte,
b) špecifikuje a definuje koncepčnú, logickú a informačnú architektúru informačných
technológií a informačných systémov z dlhodobého a ekonomického hľadiska
architektúry informačných systémov rezortu,
c) podieľa sa na príprave a strategickom monitoringu projektov informatizácie rezortu,
d) pripravuje podklady na verejné obstarávania súvisiace s vývojom informačných
systémov rezortu,
e) zúčastňuje sa medzirezortných aktivít v oblasti informatizácie,
f) zapracováva štandardy a politiky EÚ do informačných systémov rezortu,
g) analyzuje potreby, navrhuje riešenia, rieši požiadavky rezortu pri tvorbe informačných
systémov rezortu,
h) je odborným technickým poradcom pri nasadzovaní databázového systému, tvorbe
dátových modelov, zabezpečení integrity dát,
i) poskytuje odbornú expertízu pre platformy informačného systému - operačné systémy,
j) špecifikuje a definuje koncepčnú, logickú, navigačnú a informačnú architektúru
webového projektu z dlhodobého a ekonomického hľadiska,
k) implementuje vytvorené informačné systémy rezortu,
l) implementuje princípy riadenia kvality a riadenia rizík pri vývoji informačných
systémov rezortu,
m) zabezpečuje koordináciu, kontrolu a akceptáciu dodávok informačných systémov v
rezorte,

n) zabezpečuje vývoj aplikačného programového vybavenia,
o) zodpovedá za systémovú, aplikačnú a technickú integráciu informačných systémov
rezortu,
p) podieľa sa na vytváraní a príprave metodiky prevádzky a správy informačných
systémov v rezorte,
q) implementuje prvky a požiadavky vyplývajúce z informačnej bezpečnosti v
projektovom riadení nových informačných systémov rezortu,
r) zabezpečuje vzdelávanie používateľov nových vyvinutých informačných systémov
rezortu.
Čl. 51p
Odbor vývoja informačných systémov justície
Odbor vývoja informačných systémov justície najmä
a) zabezpečuje vývoj softvéru informačných systémov justície,
b) transformuje návrh softvérovej aplikácie na základe jej detailnej špecifikácie a
vývojových diagramov do podoby počítačového programu,
c) prenáša modely do programovacieho kódu,
d) stanovuje ergonomický dizajn rozhrania,
e) zabezpečuje navrhovanie testovacieho plánu resp. scenára, zadefinovanie testovacích
prípadov a parametrov a príprava kompletného testovacieho prostredia, sledovania,
identifikovania, analyzovania zistených chýb vo funkčnosti softvéru, a ich následné
reportovanie overujú, vyvíjanie a udržovanie testovacích nástrojov, vyhodnocovanie
výsledkov vykonaných testov, ich následná interpretácia a návrh riešenia
odstraňovania vzniknutých nedostatkov,
f) kontroluje, nakoľko sa obsahová funkcionalita stotožňuje so špecifikáciami
pôvodného zadania na vývoj, programovanie informačných systémov justície,
g) zabezpečuje tvorbu dokumentácie k vytvorenému softvéru,
h) podieľa sa na tvorbe licenčnej politiky programových produktov informačných
systémov rezortu,
i) podieľa sa na tvorbe koncepcie nasadzovania a prevádzky centrálnych dátových
komunikačných prostriedkov rezortu.“.

10. Príloha znie:
Ministerka spravodlivosti
Slovenskej republiky

Kancelária ministerky

Referát
zvláštnych úloh

Analytické centrum

Tlačové oddelenie

Odbor vnútorného auditu

Generálny tajomník služobného
úradu

Generálny riaditeľ ZVJS

Kancelária generálneho
tajomníka služobného
úradu

Kancelária zástupcu SR
pred ESĽP

Osobný úrad

Kancelária zástupcu SR
pred súdmi EÚ

Štátny tajomník

Štátny tajomník

Kancelária štátneho tajomníka

Kancelária štátneho tajomníka

Sekcia legislatívy

Odbor ľudských práv

Odbor koordinácie projektov

Sekcia dohľadu

Odbor legislatívy občianskeho
a obchodného práva

Odbor dohľadu nad
súdnictvom

Odbor legislatívy trestného
práva

Odbor znaleckej, tlmočníckej a
prekladateľskej činnosti

Referát všeobecnej
legislatívy

Sekcia ekonomiky a správy

Sekcia informatiky
a riadenia projektov

Sekcia vývoja informačných
systémov justície

Sekcia
medzinárodného práva

Komisia na posudzovanie podmienok
v spotrebiteľských zmluvách

Odbor dohľadu nad
právnickými profesiami

Sekcia civilného práva

Sekcia
trestného práva

Právna sekcia

Odbor rozpočtu
a financovania kapitoly

Odbor eJustice, koordinácie a
projektovej prípravy

Odbor tvorby projektov
justície

Odbor medzinárodného práva
súkromného

Odbor elektronizácie
súdnictva

Odbor trestného súdnictva

Odbor zastupovania a
právnych stanovísk

Odbor financovania úradu

Odbor informačnej
bezpečnosti

Odbor vývoja informačných
systémov justície

Odbor justičnej spolupráce v
trestných veciach

Redakcia Obchodného
vestníka a Justičnej revue

Odbor probácie, mediácie a
prevencie kriminality

Odbor zmluvných vzťahov a
prístupu k informáciám

Odbor európskych záležitostí a
zahraničných vzťahov

Referát tvorby stratégii v
civilnom práve

Odbor hospodárskej správy
Odbor rozvoja rezortných
ľudských zdrojov

Odbor prevádzky
informačných systémov

Odbor Service Desk

Operačné stredisko
ESMO

Odbor väzenstva

Referát verejného obstarávania
Referát milostí
Inštitút vzdelávania

Referát rehabilitácií a
odškodňovania

Čl. II
Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 15. februára 2021.

Mária Kolíková v. r.
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

