INŠTRUKCIA
6/2021
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. februára 2021
č. 20540/2021/100,
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 a inštrukcie 3/2021 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) riaditeľ samostatného odboru, riaditeľ odboru a riaditeľ kancelárie,“.
2. V čl. 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) kancelária,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) ž e).
3. V čl. 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Kancelária je útvarom v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka, ktorý
zabezpečuje vytváranie predpokladov na odborné, vecné, organizačné a administratívne
zabezpečenie výkonu funkcie štátneho tajomníka.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
4. V čl. 2 ods. 9 písm. b) sa vypúšťajú slová „kancelária štátnych tajomníkov a“.
5. Slová „odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám“ vo všetkých tvaroch sa v
celom texte nahrádzajú slovami „referát zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám“ v
príslušnom tvare.

6. 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

Referát 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 1. marca 2021.

Mária Kolíková v. r.
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

