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Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 

ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia 

  

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

(1) Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu 

slobody vierovyznania alebo presvedčenia (ďalej len „organizačný poriadok“) je 

základným vnútorným organizačným predpisom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej 

republiky pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia (ďalej len „úrad“), ktorý 

sa vydáva na základe čl. 7 ods. 2 štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 

ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia (ďalej len „štatút splnomocnenca“). 

 

(2) Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

Organizačným poriadkom Úradu vlády Slovenskej republiky a štatútom splnomocnenca 

upravuje postavenie úradu a podrobnejšie vymedzuje rozsah úloh a činnosti úradu. 

 

 

Čl. 2 

Postavenie úradu 

(1) Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania alebo 

presvedčenia (ďalej len „splnomocnenec“). 

 

(2) Na čele úradu stojí splnomocnenec, ktorý riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť úradu. 

 

(3) Úrad je organizačne začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády Slovenskej 

republiky (ďalej len „úrad vlády“).  

 

(4) Zamestnanci úradu sú v štátnozamestnaneckom pomere alebo v pracovnoprávnom pomere 

k úradu vlády. 

 

(5) Na organizáciu a riadenie úradu sa primerane vzťahujú zásady organizácie a riadenia 

ustanovené v Organizačnom poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 

 

Čl. 3 

Postavenie a pôsobnosť splnomocnenca 

(1) Splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky1) (ďalej len 

„vláda“). 

 

(2) Splnomocnenca vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu vlády Slovenskej 

republiky. 

 

(3) Splnomocnenec zodpovedá za svoju činnosť vláde. 

                                                           
1) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov.  



 

(4) Splnomocnenec koordinuje svoju činnosť s vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky 

(ďalej len „úrad vlády“) a s príslušnými členmi vlády.  

 

(5) V rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie si splnomocnenec 

môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich agendu, zloženie, úlohy, zásady 

činnosti, technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti členov 

vymedzí splnomocnenec.  

 

(6) Splnomocnenec vykonáva funkciu bez nároku na odmenu.  

 

Čl. 4 

Hlavné úlohy splnomocnenca 

 

  Hlavné úlohy splnomocnenca upravuje štatút splnomocnenca.  

 

 

Čl. 5 

Pôsobnosť úradu 

 

Činnosť úradu zabezpečuje kancelária splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 

ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, ktorá plní úlohy spojené s prípravou 

podkladov na plnenie úloh splnomocnenca a koordináciou činností splnomocnenca 

vymedzených v štatúte splnomocnenca, a to najmä: 

a) prijíma, rozdeľuje písomnosti a administratívne vybavuje korešpondenciu úradu; 

b) koordinuje program splnomocnenca;  

c) zabezpečuje administratívne materiálne a personálne záležitostí úradu v spolupráci 

s príslušnými útvarmi úradu vlády; 

d) zabezpečuje komunikáciu splnomocnenca s médiami a spolupracuje s Kanceláriou 

vedúceho úradu vlády a Tlačovým a informačným odborom úradu vlády; 

e) zodpovedá za komplexnú prípravu domácich i zahraničných ciest splnomocnenca v 

spolupráci s Odborom protokolu úradu vlády; 

f) získava, eviduje a pripravuje podklady pre splnomocnenca k správe o činnosti za 

uplynulý rok podľa štatútu splnomocnenca;  

g) koordinuje realizáciu systémových opatrení s cieľom ochrany posilnenia slobody 

vierovyznania alebo presvedčenia a budovania osvety v Slovenskej republike v 

nasledovných oblastiach: 

1. prínos cirkví a náboženských spoločností pre občiansky a spoločenský život; 

2. význam slobody vierovyznania alebo presvedčenia ako piliera demokratických spoločností 

a základného indikátora rozvoja a prosperity vo svete; 

3. potreba medzináboženského dialógu, dialógu medzi veriacimi a neveriacimi a prevencie 

náboženského a ideového extrémizmu. 

h) zabezpečuje pravidelné konzultácie s príslušníkmi, predstaviteľmi a organizáciami 

cirkví a náboženských spoločností; 

i) pripravuje podklady k tvorbe návrhov legislatívnych a nelegislatívnych opatrení 

súvisiacich s výchovou a vzdelávaním príslušníkov cirkví a náboženských spoločností 



a s podporou medzináboženského dialógu, dialógu medzi veriacimi a neveriacimi a 

prevencie náboženského a ideového extrémizmu; 

j) koordinuje monitorovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie situácie v oblasti 

dodržiavania slobody vierovyznania alebo presvedčenia a vypracúva hodnotiace 

správy; 

k) koordinuje spoluprácu splnomocnenca s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy 

pri príprave a realizácii opatrení a politík podporujúcich posilnenie slobody 

vierovyznania a presvedčenia, prevencie náboženského a ideového extrémizmu 

a podpory medzináboženského dialógu a dialógu medzi veriacimi a neveriacimi; 

l) pripravuje podklady k tvorbe správ o plnení medzinárodných zmlúv, ktorými je 

Slovenská republika viazaná v oblasti postavenia a práv príslušníkov cirkví a 

náboženských spoločností a uplatňovania slobody vierovyznania a presvedčenia, na 

ktorých sa spolupodieľa splnomocnenec; 

m) koordinuje spoluprácu splnomocnenca s medzinárodnými organizáciami v oblasti práv 

príslušníkov cirkví a náboženských spoločností a uplatňovania slobody vierovyznania 

a presvedčenia; 

n) zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a zasadnutia 

poradných orgánov vlády, na ktorých sa splnomocnenec zúčastňuje; 

o) pripravuje stanoviská a návrhy k legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam 

súvisiacich s ochranou slobody vierovyznania alebo presvedčenia; 

p) poskytuje v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi úradu vlády súčinnosť 

orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným príslušným subjektom 

pri plnení verejných politík v súvislosti ochranou slobody vierovyznania alebo 

presvedčenia; 

q) koordinuje spoluprácu splnomocnenca s medzinárodnými organizáciami v oblasti 

postavenia a práv príslušníkov cirkví a náboženských spoločností; 

r) pripravuje podklady k tvorbe koncepčných materiálov súvisiacich s ochranou slobody 

vierovyznania alebo presvedčenia, na ktorých sa spolupodieľa splnomocnenec; 

s) odborne zabezpečuje participáciu cirkví a náboženských spoločností na riešení vecí, 

ktoré sa ich týkajú na celoštátnej úrovni; 

t) zabezpečuje činnosť pracovných skupín alebo komisií zriadených splnomocnencom. 

 

Čl. 6 

Účinnosť 

 

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 15. februára 2022. 

 

 V Bratislave, 14. februára 2022 

 

 

 

Július J a k a b 

                                                                                                           vedúci Úradu vlády SR 

 


