Zbierka rozkazov
ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
Ročník 2008
„Organizácia“

ROZKAZ č. 9,
ktorým sa mení RMS č. 4/2007, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Generálneho
riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v znení RMS č. 5/2008

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení
neskorších predpisov u s t a n o v u j e m :
Čl. I
RMS č. 4/2007, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Generálneho riaditeľstva
Zboru väzenskej a justičnej stráže v znení RMS č. 5/2008 sa mení takto:
1. V § 9 odsek 3 znie:
„(3) Generálny riaditeľ priamo riadi námestníka generálneho riaditeľa pre služobné veci,
námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomické veci, riaditeľa organizačno-právneho
odboru, riaditeľa inšpekcie, riaditeľa personálneho odboru, riaditeľa odboru zdravotnej
starostlivosti, referát preventívno-bezpečnostnej služby, referát Vikariátu, referát Úradu
ekumenickej a pastoračnej služby, riaditeľov ústavov a vedúcich (riaditeľa) účelových
zariadení.“.
2. V § 10 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) je nadriadený riaditeľovi odboru ochrany a obrany a riaditeľovi odboru výkonu väzby
a výkonu trestu,“.
3. V § 20 ods. 2 písmeno n) znie:
„n) plní ďalšie úlohy uložené generálnym riaditeľom.“.
4. Príloha k RMS č. 4/2007 znie:

Príloha k RMS č. 4/2007

Minister spravodlivosti SR
Generálny riaditeľ ZVJS
Námestník GR
pre služobné
veci

Odbor ochrany a obrany
Referát ochrany a obrany
Úsek stálej služby

Odbor výkonu väzby
a výkonu trestu
Referát výkonu trestu
Referát výkonu väzby

Organizačno-právny odbor
Úsek sekretariátu
Úsek administratívy a evidencie
väzňov
Úsek informatiky a informačných
technológií
Referát legislatívno-právny

Námestník GR
pre ekonomické
veci

Odbor ekonomiky
Úsek rozpočtu a inform. sústavy
Úsek platov, miezd a odmeň.
Úsek pohľadávok

Inšpekcia
Referát všeobecnej kontroly
Referát ekonomickej a finančnej
kontroly

Odbor logistiky
Úsek logistických činností
Úsek stavebných činností
Úsek dopravných činností
Referát „Stavebný úrad“

Personálny odbor
Úsek personálnej práce
Referát opravných prostriedkov
Referát systemizácie

Odbor zdravotnej starostlivosti
Úsek liečebno-preventívnej
starostlivosti
Referát posudkovej starostlivosti

Samostatný úsek
zamestnávania výroby
a odbytu
Referát zamestnávania a výroby
Referát rozpočtu,
zamestnávania, výroby a odbytu
Referát verejného obstarávania

Samostatný úsek prevádzky
a údržby
Referát preventívnobezpečnostnej služby

Referát Vikariátu

Referát Úradu ekumenickej
pastoračnej služby

Činná záloha
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Úsek prevádzky
Referát údržby
Útvar sociálneho
zabezpečenia
Úsek dávok výsluhového
zabezpečenia
Referát služieb sociálneho
zabezpečenia

Čl. II
Tento rozkaz nadobúda účinnosť 15. júla 2008.
Bratislava, 15. júla 2008
Číslo: GR ZVJS-157/13-2008

Štefan Harabin v. r.
podpredseda vlády
a minister spravodlivosti Slovenskej republiky
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Dostanú:

generálna riaditeľka Zboru väzenskej a justičnej stráže, námestníci generálnej
riaditeľky Zboru väzenskej a justičnej stráže, odbory Generálneho riaditeľstva
Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Odborový zväz Zboru väzenskej a justičnej
stráže,
ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na
výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnica pre obvinených
a odsúdených.

Na vedomie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
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