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I NŠT R U KCI A  

5/2022 

MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

z 9. marca 2022 

 

č. 14585/2022/130, 

 

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, inštrukcie 6/2021, 

inštrukcie 15/2021 a inštrukcie 19/2021 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie: 

„p) podieľajú sa na plnení úloh ministerstva ako vykonávateľa reforiem a investícií 

vyplývajúcich zo schváleného Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, predovšetkým 

tých úloh, ktoré obsahovo súvisia s jednotlivými míľnikmi a cieľmi v príslušných 

komponentoch v schválenom Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.“. 

 

2. V čl. 49 písmeno d) znie: 

„d) odbor koordinácie finančných iniciatív, mechanizmov a projektov,“. 

 

3. Čl. 51m vrátane nadpisu znie: 

 

„Čl. 51m 

Odbor koordinácie finančných iniciatív, mechanizmov a projektov 

 

(1) Odbor koordinácie finančných iniciatív, mechanizmov a projektov najmä 

a) zabezpečuje implementáciu Operačného programu Efektívna verejná správa v rezorte,  

b) zabezpečuje realizáciu projektov v rámci Operačného programu Efektívna verejná 

správa po ich vecnej a administratívnej stránke a poskytuje súčinnosť na tento účel 

príslušným organizáciám, ktoré participujú na realizácii Operačného programu 

Efektívna verejná správa v rámci jeho prioritnej osi 2,  

c) koordinuje tvorbu stratégií a jednotlivých strategických dokumentov spadajúcich 

do pôsobnosti rezortu v rámci realizácie Operačného programu Efektívna verejná 

správa a zodpovedá za ich priebežnú kontrolu, 

d) pripravuje podklady na verejné obstarávania súvisiace s realizáciou projektov 

Operačného programu Efektívna verejná správa financovaných zo štrukturálnych 

fondov, 

e) v rozsahu svojej pôsobnosti zodpovedá za vecnú a finančnú implementáciu projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Efektívna 

verejná správa, 

f) zodpovedá za monitoring a publicitu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

EÚ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, 
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g) zabezpečuje archiváciu a registratúrne spracovanie dokumentov týkajúcich sa 

implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci 

Operačného programu Efektívna verejná správa, 

h) zabezpečuje riadenie kvality a riadenie rizík pri implementácii projektov financovaných 

zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, 

i) v rozsahu svojej pôsobnosti pripravuje a realizuje projekty EÚ, Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného 

mechanizmu, Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a príslušnej tematickej 

platformy Východného partnerstva vrátane prípravy podkladov a spolupráce s 

kontrolnými orgánmi EÚ a ďalšími oprávnenými kontrolnými a audítorskými orgánmi 

v rámci implementácie projektov,  

j) v rozsahu svojej pôsobnosti zodpovedá za finančnú implementáciu projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a z iných finančných mechanizmov,  

k) v rozsahu svojej pôsobnosti koordinuje vecnú implementáciu projektov financovaných 

zo štrukturálnych fondov EÚ a z iných finančných mechanizmov,  

l) zodpovedá za monitoring a publicitu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

EÚ a z iných finančných mechanizmov,  

m) zabezpečuje archiváciu a registratúrne spracovanie dokumentov týkajúcich sa 

implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a z iných 

finančných mechanizmov,  

n) zabezpečuje riadenie kvality a riadenie rizík pri implementácii projektov financovaných 

zo štrukturálnych fondov EÚ a z iných finančných mechanizmov,  

o) spolupracuje s ostatnými vecne príslušnými organizačnými útvarmi v súvislosti s 

podávaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok,  

p) zabezpečuje spoluprácu medzi organizačnými útvarmi v oblasti čerpania finančných 

prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov,  

q) koordinuje medzirezortné aktivity v oblasti štrukturálnych fondov EÚ a iných 

finančných mechanizmov v pôsobnosti odboru,  

r) metodicky riadi, usmerňuje a koordinuje činnosti súvisiace s predkladaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok príslušných organizačných útvarov,  

s) zodpovedá za prípravu, koordináciu a strategický monitoring projektov,  

t) koordinuje a dohliada na výkon činností v organizáciách rezortu v oblasti projektov v 

rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a projektov financovaných 

zo štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov a zabezpečuje 

implementáciu projektu Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu 

súdnej moci, 

u) vykonáva v mene ministerstva koordinačné úlohy a metodické činnosti vyplývajúce 

z postavenia vykonávateľa, a to najmä pre oblasť monitorovania, finančného riadenia, 

výkazníctva a reportovania údajov zodpovedným autoritám SR a EÚ podľa rozsahu a 

účelu určenom v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

 

(2) V odbore koordinácie finančných iniciatív, mechanizmov a projektov je začlenená 

Implementačná jednotka reforiem a investícií, ktorá má postavenie oddelenia.“. 

 

4. Čl. 51ma sa vrátane nadpisu vypúšťa. 

 

5. Za čl. 51m sa vkladajú čl. 51n a 51o, ktoré vrátane nadpisov znejú:  
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„Čl. 51n 

Implementačná jednotka reforiem a investícií 

 

(1) Implementačná jednotka reforiem a investícií sa v rozsahu svojej pôsobnosti 

a v súčinnosti predovšetkým s odborom implementácie Plánu obnovy a odolnosti podieľa 

na plnení úloh ministerstva ako vykonávateľa reforiem a investícií vyplývajúcich 

zo schváleného Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, zákona o mechanizme na 

podporu plánu obnovy a systému jeho implementácie. 

 

(2) Implementačná jednotka reforiem a investícií najmä 

a) zastupuje ministerstvo pred Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou 

a ostatnými orgánmi, ktoré koordinujú, kontrolujú a vykonávajú audit implementácie 

plánu obnovy, pre tie komponenty, ktorých vykonávateľom je podľa príslušného 

uznesenia vlády ministerstvo,  vrátane zabezpečovania komunikácie vo vymedzenej 

oblasti v mene ministerstva, 

b) zabezpečuje monitorovanie, finančné riadenie, poskytovanie údajov a podávanie správ 

za ministerstvo ako vykonávateľa v rozsahu a na účely určené v systéme implementácie 

plánu obnovy, 

c) zabezpečuje a koordinuje za ministerstvo ako vykonávateľa spracovanie a aktualizáciu 

materiálov koncepčného charakteru, a spracúva stanoviská k odborným materiálom 

týkajúcim sa investícií a reforiem v rozsahu a na účely určené v systéme implementácie 

plánu obnovy,   

d) koordinuje vypracovanie návrhov opatrení, ako aj implementáciu krízových opatrení 

týkajúcich sa reforiem a investícií v rozsahu a na účely určené v systéme implementácie 

plánu obnovy, vrátane vládou Slovenskej republiky schválených krízových opatrení 

mechanizmu, 

e) metodicky usmerňuje, koordinuje a riadi vykonávanie mechanizmu za ministerstvo ako 

vykonávateľa zodpovedného za implementáciu vybraných komponentov v rozsahu 

a na účely určené v systéme implementácie plánu obnovy, v súčinnosti s ďalšími vecne 

príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, 

f) koordinuje  zabezpečovanie publicity realizovaných reforiem a investícií určených 

v pláne obnovy, 

g) koordinuje v rozsahu svojej pôsobnosti medzirezortné aktivity pri vykonávaní plánu 

obnovy, vrátane zabezpečenia synergií a komplementarít, a monitoruje a navrhuje 

opatrenia na zabezpečenie predchádzania duplicitnému financovaniu reforiem 

a investícií, 

h) koordinuje prípravu priamych vyzvaní, spracúva a aktualizuje ich harmonogram 

a realizuje proces priameho vyzvania pre prijímateľov v rámci realizovaných investícií 

plánu obnovy, 

i) v rozsahu svojej pôsobnosti a na účely určené v systéme implementácie plánu obnovy 

zabezpečuje koordináciu, monitorovanie, poskytovanie údajov, podávanie správ 

a kontrolu personálneho a administratívno-technického zabezpečenia implementácie 

projektov realizovaných vykonávateľom a prijímateľmi,  

j) sleduje, koordinuje a reportuje podnety o zistených nezrovnalostiach, sumarizuje 

a spracováva správy o zistených nezrovnalostiach a participuje na príprave podkladov 

pre vysporiadanie finančných vzťahov na úrovni vykonávateľa alebo s prijímateľmi 

prostriedkov mechanizmu, 

k) podieľa sa na riešení spoločných a prierezových úloh odboru koordinácie finančných 

iniciatív, mechanizmov a projektov. 
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Čl. 51o 

Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti 

 

(1) Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti sa v rozsahu svojej pôsobnosti 

a v súčinnosti predovšetkým s odborom koordinácie finančných iniciatív, mechanizmov a 

projektov a Implementačnou jednotkou reforiem a investícií podieľa na plnení úloh 

ministerstva ako vykonávateľa reforiem a investícií vyplývajúcich zo schváleného Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „plán obnovy“), zákona o mechanizme na 

podporu plánu obnovy a systému jeho implementácie. 

 

(2) Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti je organizačným útvarom 

zodpovedným za včasný a riadny výkon tých činností, ktoré smerujú k naplneniu míľnikov 

a cieľov stanovených v schválenom pláne obnovy, najmä v oblasti vecného plnenia investícií, 

ak tento organizačný poriadok neustanovuje inak.   

 

(3) 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 reforiem v rozsahu a na 

účely určené v pláne obnovy, 

b) v rozsahu svojej pôsobnosti zastupuje ministerstvo na rokovaniach s Národnou 

implementačnou a koordinačnou autoritou, najmä v oblasti vecnej implementácie plánu 

obnovy a jeho zmien v tých komponentoch, ktorých vykonávateľom je na základe 

príslušného uznesenia vlády určené ministerstvo,  vrátane návrhu a implementácie 

krízových opatrení týkajúcich sa fyzickej realizácie investícií, 

c) zúčastňuje sa na plnení úloh súvisiacich s publicitou realizovaných reforiem a investícií 

určených v pláne obnovy,  

d) v rozsahu svojej pôsobnosti riadi a koordinuje vykonávanie mechanizmu v oblasti 

vecnej implementácie investícií na úrovni vykonávateľa a prijímateľov (súdov) a pri 

investíciách realizovaných ministerstvom, vrátane vzťahu s dodávateľmi v rozsahu a na 

účely určené v pláne obnovy, v súčinnosti s ďalšími vecne príslušnými organizačnými 

útvarmi ministerstva,  

e) zabezpečuje plnenie vládou schválených krízových opatrení mechanizmu,  

f) zabezpečuje archiváciu a registratúrne spracovanie dokumentov týkajúcich sa vecnej 

implementácie investícií plánu obnovy na úrovni vykonávateľa, ako aj dokumentácie 

k projektom implementovaných prijímateľmi,  

g) podieľa sa na príprave a realizácii priameho vyzvania pre žiadateľov pre realizované 

investície, a to najmä komunikáciu so žiadateľmi z pozície vykonávateľa, 

h) zabezpečuje posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov z mechanizmu  

na základe skutočností predložených vykonávateľovi zo strany žiadateľov (súdov), 

i) v súčinnosti s právnou sekciou ministerstva v rozsahu a na účely určené v pláne obnovy 

zabezpečuje, na základe podmienok určených v priamom vyzvaní, uzatváranie zmlúv 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s prijímateľmi vrátane ich zverejňovania, ako aj 

administráciu ich zmien, 

j) zhromažďuje návrhy plánov verejného obstarávania v organizáciách rezortu súvisiacich 

s realizáciou investícií a reforiem v rozsahu a na účely určené v pláne obnovy a ich 

komplexný zoznam predkladá referátu verejného obstarávania, 

k) v súčinnosti s referátom verejného obstarávania v rozsahu a na účely určené v  pláne 

obnovy pripravuje podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie 

investičných projektov, pripravuje plán obstarávania pre investičné projekty, podklady 
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pre verejné obstarávanie investičných projektov, participuje na realizácii verejného 

obstarávania pre investície realizované vykonávateľom,  

l) v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje kontrolu a monitorovanie implementácie 

jednotlivých projektov realizovaných vykonávateľom, ako aj prijímateľmi prostriedkov 

mechanizmu, 

m) zabezpečuje výkon základnej, administratívnej a finančnej kontroly a kontroly na mieste 

pre projekty realizované prijímateľmi, vrátane kontroly žiadostí o platbu, ex-ante a ex-

post kontroly dokumentácie k procesom verejného obstarávania prijímateľov 

prostriedkov mechanizmu, 

n) zabezpečuje komunikáciu so žiadateľmi a prijímateľmi, poskytuje im súčinnosť pri 

implementácii projektov, monitoruje a sumarizuje údaje o vecnom a finančnom plnení 

implementácie projektov na základe zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 

s prijímateľmi, 

o) zabezpečuje reportovanie údajov o vecnom a finančnom plnení implementácie 

projektov na úrovni vykonávateľa a prijímateľov prostriedkov mechanizmu a poskytuje 

súčinnosť pri poskytovaní uvedených informácií o priebežnom plnení míľnikov a cieľov 

určených v pláne obnovy ďalším odborným útvarom v pôsobnosti ministerstva za 

účelom spoločného a koordinovaného postupu pri ich poskytovaní zodpovedným 

autoritám v rámci výkonu koordinácie a auditu plánu obnovy, 

p) zabezpečuje implementačnú a projektovú podporu fyzickej a vecnej realizácie 

investičnej činnosti v rezorte ministerstva spravodlivosti pre plán obnovy, a 

q) v súčinnosti s odborom koordinácie finančných iniciatív, mechanizmov a projektov  

sleduje a reportuje podnety o zistených nezrovnalostiach v projektoch, vypracúva 

správy o zistených nezrovnalostiach a pripravuje podklady pre vysporiadanie 

finančných vzťahov s prijímateľom prostriedkov mechanizmu, najmä pre vrátenie 

prostriedkov alebo ich časti pri neplnení podmienok zmluvy.“.  

 

6. V čl. 52 sa vypúšťa písmeno e). 

 

7. Čl. 62 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie: 

„e) odbor architektúry a implementácie projektov.“.  

 

8. V čl. 63 písm. a) sa slovo „systémov“ nahrádza slovom „technológií“. 

 

9. V čl. 63 sa vypúšťa písmeno b). 

 

Doterajšie písmená c) až r) sa označujú ako písmená b) až q). 

 

10. V čl. 63 sa vypúšťa písmeno o). 

 

Doterajšie písmená p) a q) sa označujú ako písmená o) a p). 

 

11. Čl. 67 sa vrátane nadpisov vypúšťa. 

 

12. Čl. 68 vrátane nadpisu znie: 

 

„Čl. 68 

Odbor architektúry a implementácie projektov 

 

Odbor architektúry a implementácie projektov najmä  
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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) zabezpečuje návrh architektúry informačných systémov rezortu,  

d) pripravuje podklady na verejné obstarávania súvisiace s vývojom informačných 

systémov rezortu,  

e) koordinuje medzirezortné aktivity v oblasti informatizácie,  

f) do informačných systémov rezortu zapracováva  štandardy a politiky EÚ,  

g) analyzuje potreby, navrhuje riešenia, rieši požiadavky rezortu pri tvorbe informačných 

systémov rezortu,  

h) je odborným technickým poradcom pri nasadzovaní databázového systému, tvorby 

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) zabezpečuje riadenie kvality a riadenie rizík pri implementácii projektov informatizácie 

rezortu,  

l) implementuje princípy riadenie kvality a riadenie rizík pri vývoji informačných 

systémov rezortu,  

m) zabezpečuje koordináciu, kontrolu a akceptáciu dodávok informačných systémov v 

rezorte,  

n) zodpovedá za systémovú, aplikačnú a technickú integráciu informačných systémov 

rezortu,  

o) podieľa sa na vytváraní a príprave metodiky prevádzky a správy informačných 

systémov v rezorte,  

p) implementuje prvky a požiadavky vyplývajúce z informačnej bezpečnosti v 

projektovom riadení nových informačných systémov rezortu.“. 

 

13. Čl. 69 sa vrátane nadpisu vypúšťa. 
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14. Príloha znie: 
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Čl. II 

 

Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 15. marca 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Kolíková v. r. 

ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky 

 


