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                                                       Bratislava, 31.08.2021 
                                   Číslo: 01/2021/006746 
 

ROZHODNUTIE  

riaditeľa Štátnej pokladnice č. 16/2020 

Dodatok č. 3 

 

Vec:  Organizačný poriadok Štátnej pokladnice – zmena 

 

S účinnosťou od 14. septembra 2021 
 
 
I. m e n í m  

 
1. v Prvej časti Všeobecnej časti v čl. 9 organizačného poriadku odseky 4 a 5 takto: 

 
„(4) Riaditeľ ŠP zriaďuje podľa potreby tímy a nasledovné prierezové pracovné zoskupenia:  

a) koordinačné skupiny,  
b) riadiace výbory projektov,  
c) rady projektov,  
d) komisie,  
e) pracovné skupiny.  

 

(5) Postavenie, úlohy, zloženie a spôsob rokovania tímov, koordinačných skupín, riadiacich 
výborov projektov, rád projektov, komisií a pracovných skupín môžu upravovať štatúty a 
rokovacie poriadky. Postup prípravy a vyhodnocovania podkladov pre výberové konania a 
výbery na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v Štátnej pokladnici ako aj 
činnosť a zloženie výberovej komisie upravuje služobný predpis.“. 

 
2. v Druhej časti Osobitnej časti v Piatej hlave v čl. 16 organizačného poriadku odsek 4 takto: 
 

„(4)  Oddelenie Bezpečnosť a Business Continuity plní najmä úlohy: 

Vykonáva koncepčnú, koordinačnú, konzultačnú, školiacu a metodickú činnosť pre oblasť:  

1. bezpečnosti,  
2. rizík,  
3. kontinuity procesov. 
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1.1 Tím bezpečnosti a kontinuity plní najmä úlohy:  
 

a) koordinuje, zabezpečuje a monitoruje opatrenia a postupy v oblasti fyzickej a informačnej     
bezpečnosti a v oblasti zabezpečenia kontinuity obchodných činností,  

b) v oblasti hospodárskej mobilizácie a pomocnej vojenskej evidencie,  
c) v oblasti príprav na obranu a civilnú ochranu,  
d) v oblasti ochrany utajovaných skutočností - bezpečnostný zamestnanec,  
e) zabezpečuje administratívnu bezpečnosť,  
f) zabezpečuje personálnu bezpečnosť,  
g) zabezpečuje bezpečnosť technických prostriedkov určených na prácu s utajovanými 

skutočnosťami,  
h) zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa a žiada Národný bezpečnostný úrad 

o vykonanie bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu,  
i) metodicky usmerňuje zamestnancov ŠP v oblasti ochrany utajovaných skutočností,  
j) vykonáva kontrolu ochrany utajovaných skutočností,  
k) zabezpečuje fyzickú bezpečnosť a objektovú bezpečnosť chráneného priestoru,  
l) zabezpečuje plnenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - bezpečnostný 

technik,  
m) metodicky usmerňuje zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  
n) vykonáva kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  
o) zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi - technik požiarnej ochrany,  
p) metodicky usmerňuje zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi,  
q) vykonáva kontrolu ochrany pred požiarmi,  
r) plní úlohy bezpečnostného charakteru z uznesení Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, 

pokynov Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
a Národného bezpečnostného úradu,  

s) zabezpečuje a administruje elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu, elektrickú požiarnu 
signalizáciu, systém kontroly vstupov a kamerový systém,  

t) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu interného IS z hľadiska princípov jeho ochrany, 
bezpečnostných mechanizmov a konfigurácie systémov,  

u) sleduje a vyhodnocuje legislatívne požiadavky v oblasti bezpečnosti IS a zabezpečuje tvorbu 
a správu príslušnej dokumentácie,  

v) navrhuje konkrétne mechanizmy a opatrenia v oblasti ochrany IS,  
w) vypracováva vnútorné predpisy ŠP pre oblasť kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti IS ŠP,  
x) posudzuje a predkladá stanoviská a odporúčania z pohľadu bezpečnosti IS 

pre novo implementované technológie a zmeny konfigurácie prevádzkovaných technológií,  
y) vypracováva návrh opatrení a plány postupu pre ich implementáciu v oblasti bezpečnosti IS,  
z) metodicky usmerňuje zamestnancov v oblasti bezpečnosti IS,  
aa) koordinuje tvorbu a aktualizáciu Plánu kontinuity činností a Havarijného plánu vrátane 

implementácie nevyhnutných technických, procesných a organizačných opatrení,  
bb) riadi činnosti a navrhuje postupy pre zabezpečenie kontinuity plnenia poslania ŠP smerom 

k štátu, klientom ŠP a tretím stranám,  
cc) dohliada na obnovu kritických činností a procesov na požadovanú úroveň v prípade vzniku 

mimoriadnej udalosti alebo kritickej situácie,  
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dd) monitoruje stav a hlási dohodnutou formou priebeh riešenia mimoriadnej udalosti riaditeľovi 
ŠP a vedeniu ŠP, resp. Krízovej komisii ŠP,  

ee) plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa odboru.  
 

1.2 Tím rizík plní najmä úlohy:  
 

a) zabezpečuje plnenie úloh ŠP v oblasti riadenia rizík v rámci ŠP,  
b) koncepčne rieši, metodicky usmerňuje a v súčinnosti s organizačnými jednotkami ŠP 

zabezpečuje jednotlivé opatrenia v oblasti riadenia rizík,  
c) vypracováva stratégiu riadenia rizík v rámci ŠP, zabezpečuje jej implementáciu do riadiacich 

a rozhodovacích procesov ŠP,  
d) zabezpečuje koordináciu činnosti organizačných jednotiek ŠP, ktoré sa podieľajú na plnení úloh 

v oblasti riadenia rizík,  
e) zabezpečuje identifikáciu jednotlivých foriem rizík ako aj posúdenie z hľadiska ich stupňa  

vplyvu na jednotlivé aktivity ŠP,  
f) navrhuje interné a externé opatrenia, procesy a procedúry zamerané na elimináciu 

resp. minimalizáciu vplyvu rizík na činnosť ŠP,  
g) navrhuje a zabezpečuje implementáciu systému monitorovania rizík v rámci štruktúry ŠP,  
h) pravidelne vyhodnocuje platný systém riadenia rizík a podáva návrh na jeho úpravy,  
i) riadi a koordinuje činnosť tímov a pracovných skupín v oblasti riadenia rizík,  
j) vypracováva a aktualizuje vnútorné predpisy ŠP v jeho oblasti, 
k) zabezpečuje informovanosť o rizikách ŠP prostredníctvom školenia manažmentu 

a zamestnancov ŠP, 
l) podáva pravidelné a mimoriadne správy o interných a externých rizikách v rámci aktivít ŠP, 
m) vedie evidenciu súvisiacu so zverenou agendou, 
n) plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa odboru.“.  

 

II. U k l a d á m   
 

vedúcim štátnym zamestnancom a ostatným vedúcim zamestnancom v Štátnej pokladnici, 
aby v rámci svojej pôsobnosti zabezpečili oboznámenie štátnych zamestnancov 
a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Štátnej pokladnici s týmto 
dodatkom č. 3 k rozhodnutiu, jeho uplatňovanie a dodržiavanie.  

 

 

 

 

RNDr. Dušan Jurčák 
riaditeľ Štátnej pokladnice 

   


