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PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

      
      čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Organizačný poriadok SLOVAKIA TRAVEL určuje organizačnú štruktúru, pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov a ich 
vzájomné vzťahy. Ďalej určuje rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov, systém riadenia a kontroly v rámci 
organizácie. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov organizácie vrátane zamestnancov vykonávajúcich práce 
mimo pracovného pomeru a príslušní vedúci zamestnanci organizácie sú povinní s ním preukázateľne oboznámiť všetkých 
zamestnancov. 

 

čl. 2 

Organizačné členenie 

 

1. SLOVAKIA TRAVEL (ďalej  len „organizácia“) sa organizačne člení na organizačné útvary. Schéma organizačnej štruktúry 
je uvedená v Prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku. 

2. Organizačným útvarom organizácie je organizačná zložka s osobitne vymedzenou činnosťou. Organizačnými útvarmi sú 
sekcia, odbor, oddelenie, Kancelária generálneho riaditeľa, Osobný úrad a Vnútorný audit. Organizačné útvary pôsobia v 
sídle organizácie a v sídle zahraničných zastúpení.   

 

čl. 3 

Generálny riaditeľ 

 

1. Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom organizácie. Generálny riaditeľ riadi a organizuje  činnosť organizácie, zastupuje 
organizáciu navonok a koná v mene organizácie vo všetkých záležitostiach, zodpovedá za činnosť organizácie a kontroluje 
plnenie úloh. 

2. Generálny riaditeľ koná a rozhoduje vo všetkých veciach týkajúcich sa činnosti organizácie, ak tento organizačný poriadok, 
podpisový poriadok alebo iný interný riadiaci akt organizácie nezveruje túto právomoc inému vedúcemu zamestnancovi,  
zamestnancovi ale inej tretej osobe.  

 

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

https://slovakia.travel/
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3. Generálny riaditeľ 

a) vykonáva právne úkony štatutárneho orgánu v pracovno-právnych vzťahoch vo vzťahu k zamestnancom  podľa zákona 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 552/2003 Z. z.“) a zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“), 

b) schvaľuje návrh rozpočtu organizácie a návrh záverečného účtu, účtovné a finančné výkazy organizácie, ak , 

c) rozhoduje o použití rozpočtových prostriedkov v rozsahu stanovených záväzných ukazovateľov, 

d) schvaľuje plán verejného obstarávania tovarov, služieb a stavených prác na príslušný kalendárny rok,  

e) podpisuje dohody, zmluvy, protokoly a memorandá, 

f) písomným poverením poveruje zamestnanca organizácie, ktorý ho zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností v čase 
jeho neprítomnosti,  

g) poveruje zamestnancov organizácie alebo splnomocňuje inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu  na prípadné ďalšie 
konania a zastupovania organizácie, o ktorých rozhodne, 

h) v masovokomunikačných prostriedkoch vystupuje a podáva informácie tykajúce sa činnosti organizácie, ostatní 
zamestnanci môžu tak konať len po predchádzajúcom súhlase generálneho riaditeľa, 

i) zriaďuje poradné orgány generálneho riaditeľa, určuje im úlohy a vymenúva ich členov,   

j) vydáva interné riadiace akty organizácie. 

čl. 4 

Vedúci zamestnanci 

 

1. Vedúcimi zamestnancami na účely tohto organizačného poriadku sa rozumejú vedúci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce 
vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o  výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

2. Vedúcimi zamestnancami  organizácie sú generálny riaditeľ, riaditeľ osobného úradu, vedúci kancelárie GR, riaditelia sekcií 
a vedúci odborov, vedúci oddelení.  

3. Právne úkony v pracovno-právnych vzťahoch je oprávnení vykonávať v mene  organizácie generálny riaditeľ. Právne úkony 
v pracovnoprávnych vzťahoch sú oprávnení vykonávať aj ďalší vedúci zamestnanci, a to v rozsahu a za podmienok 
stanovených pre nimi vykonávanú funkciu v organizačných predpisoch a Pracovnom poriadku, ako aj zamestnanci písomne 
poverení vykonávať určité právne úkony v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 Zákonníka práce. 

4. Vedúci zamestnanec v rozsahu činností ním riadeného organizačného útvaru: 

a) zodpovedá za koncepčnú, odbornú, metodickú a koordinačnú činnosť v rámci svojho organizačného útvaru, 
zabezpečuje a kontroluje v medziach svojej právomoci plnenie úloh vyplývajúcich z pokynov nadriadených orgánov, 
záverov porád vedenia organizácie, interných riadiacich aktov, vlastných príkazov a rozhodnutí, 

b) je oprávnený konať v mene organizácie v styku s inými fyzickými osobami  a právnickými osobami v rozsahu pôsobnosti 
ním riadeného organizačného útvaru vymedzenej týmto organizačným poriadkom, ďalšími internými riadiacimi aktami 
alebo na základe poverenia generálneho riaditeľa, 

c) zodpovedá  najmä za  

1. vypracovanie materiálov a ich kvalitu po odbornej a formálnej stránke, 

2. vecnú stránku zmlúv a  dohôd, vrátane zabezpečenia dodržania plnenia zmluvných podmienok, ktoré zakladajú 
finančné plnenie medzi organizáciou na jednej strane a fyzickou osobou alebo právnickou osobou na druhej strane,  

3. výkon základnej a administratívnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej 
kontrole a audite“) v rozsahu pôsobnosti ním riadeného organizačného útvaru, 
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4. vypracovanie interných riadiacich aktov v rozsahu pôsobnosti ním riadeného organizačného útvaru, 

d) stará  sa o odborný rast svojich zamestnancov, zodpovedá za využívanie fondu pracovného času a dodržiavanie 
platných právnych predpisov a interných riadiacich aktov, 

e) určuje  zamestnanca, ktorý ho počas neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností na základe poverenia, 

f) zabezpečuje úlohy, ktoré podľa osobitných predpisov vyplývajú na úsekoch BOZP  a PO, 

g) vypracováva pre zamestnancov pracovné náplne v súlade s činnosťou organizačného útvaru, ktorý riadi, 

h) upozorňuje  generálneho riaditeľa na porušovanie platných právnych predpisov a interných riadiacich aktov organizácie, 

 

čl. 5 

Zamestnanci organizácie 

 
1. Pracovný pomer všetkých zamestnancov sa zakladá pracovnou zmluvou, ktorú v zastúpení  organizácie uzatvára generálny 

riaditeľ alebo ním poverená osoba. 

2. Základné povinnosti a obmedzenia zamestnanca organizácie upravuje § 8 zákona č. 552/2003 Z.z.. 

3. Okrem prechádzajúceho bodu tohto článku zamestnanci organizácie sú povinní vykonávať práce vyplývajúce im z pracovnej 
zmluvy, z ich pracovných náplní a dodržiavať’ pracovnú disciplínu.  

4. Zamestnanec je povinný ovládať všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s jeho činnosťou, dodržiavať’ interné riadiace  
akty organizácie, chrániť’ majetok organizácie a chrániť’ utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu. 

5. Zamestnanec organizácie je povinný chrániť a udržiavať dobré meno organizácie a vo vzťahu  k tretím osobám vystupovať 
profesionálne, apoliticky, v súlade s morálnymi a etickými normami a výlučne v súlade so záujmami organizácie. 

6. Zamestnanci sú povinní zvyšovať si svoje odborné vedomosti, osvojovať si nové metódy práce a uplatňovať vo svojej práci 
najnovšie poznatky a skúsenosti. 

7. Zamestnanci organizácie sú zaradení do jednotlivých organizačných útvarov, podľa pracovného zaradenia zamestnancov 
tak, aby organizačné útvary mohli efektívne plniť svoju činnosť a  úlohy.  

8. Generálny riaditeľ, v záujme efektívneho chodu agentúry,  rozhoduje o vytvorení alebo rušení pracovného miesta,  o 

premiestnení časti organizácie (organizačného útvaru)  alebo akejkoľvek organizačnej zmene formou rozhodnutia. 

 

čl. 6 

 Princípy riadenia a interné riadiace akty 
 

1. V organizácii sa uplatňujú tieto všeobecné princípy riadenia: 

a) Organizačné útvary sú riadené vedúcim zamestnancom. Každý zamestnanec je podriadený vedúcemu 
zamestnancovi, od neho prijíma príkazy a zodpovedá za plnenie zverených úloh. 

b) Vedúci zamestnanec má právo a povinnosť’ v rámci svojich kompetencií samostatne rozhodovať, a to  v súlade s 
platnými právnymi predpismi, internými riadiaci aktami a pokynmi svojho priameho nadriadeného. 

c) Vedúci zamestnanec má právo a povinnosť’ ukladať’ podriadeným zamestnancom úlohy, organizovať’, riadiť’ ich 
prácu a kontrolovať’ plnenie úloh. 

d) Riadenie organizácie zabezpečuje generálny riaditeľ, zástupca generálneho riaditelia, riaditelia jednotlivých sekcií a 
ostatní vedúci zamestnanci. Riaditelia sekcií, vedúci odborov a vedúci oddelení priamo riadia zamestnancov na 
svojich organizačných útvaroch. Generálny riaditeľ môže zadávať’ pokyny a úlohy priamo konkrétnym 
zamestnancom. 

e) Ak sa úloha alebo pokyn zadá priamo zamestnancovi, ktorý nie je vedúcim zamestnancom, zamestnanec je povinný 
oznámiť’ vybavenie úlohy alebo pokynu svojmu nariadenému vedúcemu zamestnancovi. 

f) Vedúci zamestnanci, ako aj ďalší zamestnanci, sa pri výkone svojej činnosti navzájom informujú a spolupracujú. 
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g) Odovzdávanie agendy zamestnancov sa uskutočňuje formou písomného protokolu, v ktorom sa uvedie 
odovzdávajúci, preberajúci, dátum prevzatia, obsah odovzdávaných a preberaných materiálov a dokumentácie, stav 
zabezpečenia rozpracovaných úloh vrátane prípadných výhrad. Protokol potvrdí svojím podpisom odovzdávajúci, 
preberajúci a ich nadriadený. 

 

2. Interné riadiace akty organizácie sú najmä: 

a) organizačný poriadok, 

b) pracovný poriadok, 

c) registratúrny poriadok,   

d) smernice organizácie, 

e) rozhodnutie a príkaz generálneho riaditeľa. 
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DRUHÁ ČASŤ 

HLAVNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV ORGANIZÁCIE 

 

čl. 7 

Spoločné a špecifické hlavné činnosti organizačných útvarov  
 

1. Organizačné útvary v rozsahu pôsobnosti vymedzenej týmto organizačným poriadkom plnia najmä tieto spoločné 
a špecifické hlavné činnosti:  

a) spolupracujú  

1. s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, orgánmi štátnej správy,  a orgánmi samosprávy, 

2. s Právnym oddelením pri vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), 

3. s Oddelením verejného obstarávania a majetku pri verejnom obstarávaní tovarov, prác  a služieb, ktoré sa 
obstarávajú na základe ich požiadavky, 

4. so Sekciou ekonomiky pri príprave rozpočtu kapitoly a jeho realizácii,  

5. s Vnútorným auditom pri prešetrovaní sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“), vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) a  oznámení o protispoločenskej činnosti podľa 
zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“),  

b) poskytujú Vnútorného auditu súčinnosť potrebnú na riadny výkon vnútorného auditu, 

c) vypracúvajú návrhy interných riadiacich aktov organizácie vo svojej pôsobnosti a zabezpečujú ich aktualizáciu, 

d) zodpovedajú za obsah informácií zverejnených na webovom sídle organizácie, 

e) spravujú pohľadávky štátu, ktoré vznikli z  ich činnosti alebo ktoré patria do ich pôsobnosti na úseku ochrany 
majetkových záujmov štátu, bez zbytočného odkladu predkladajú Sekcii ekonomiky informáciu o vzniku pohľadávky 
štátu na jej zápis do účtovnej evidencie, zabezpečujú, aby všetky povinnosti veriteľa boli včas a riadne splnené, aby 
pohľadávka štátu bola včas uplatnená na príslušných orgánoch a aby rozhodnutia týchto orgánov boli včas a riadne 
vykonané, predkladajú  Sekcii ekonomiky podklady k vyradeniu pohľadávky štátu z  účtovnej evidencie ministerstva, 

f) predkladajú Právnemu oddeleniu originály zmlúv, dohôd a dodatkov uzatvorených medzi organizáciou na jednej 
strane a druhou zmluvnou stranou zakladajúce finančné plnenie pre organizáciu, ako aj ich elektronickú podobu (vo 
formáte PDF alebo doc/docx) za účelom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ako aj zmlúv a dohôd bez finančného 
plnenia s výnimkou zmlúv a dohôd upravujúcich pracovnoprávne vzťahy, 

g) zabezpečujú plnenie úloh podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu organizácie, vedenie protokolárnej 
agendy a dokumentácie materiálov podľa platných právnych predpisov, 

h) zabezpečujú výkon základnej, resp. administratívnej finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole 

a audite v rozsahu svojej pôsobnosti. 

2. Ďalšie odborné úlohy, vzťahujúce sa na organizačné útvary ministerstva, sú uvedené v príslušnej časti tohto organizačného 
poriadku. 

 

 

 

 

 



7 

 

čl. 8 

Kancelária generálneho riaditeľa 

 

1. Kancelária generálneho riaditeľa je organizačne začlenená do priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa. 

2. Kancelária generálneho riaditeľa plní najmä tieto úlohy: 

a) pripravuje a sleduje harmonogram pracovného programu generálneho riaditeľa, 

b) zodpovedá za komplexné organizačné a vecné zabezpečenie práce Kancelárie generálneho riaditeľa, 

c) zodpovedá  za riadnu evidenciu písomností generálneho riaditeľa, za správne a včasné vybavovanie písomností 
zaslaných generálnemu riaditeľovi, 

d) zodpovedá za komplexnú prípravu pracovných rokovaní a domácich a zahraničných pracovných ciest generálneho 
riaditeľa, 

e) zodpovedá  za organizáciu prípravy pracovných porád a zasadnutí poradných orgánov generálneho riaditeľa a 
vypracováva zápisy a záznamy, dohliada na plnenie úloh vyplývajúcich zo záznamu v stanovených termínoch, 

f) iné úlohy na základe pokynov generálneho riaditeľa.  

3. Do pôsobnosti Kancelárie generálneho riaditeľa je organizačne začlenené Právne oddelenie.  

4. Právne oddelenie plní najmä tieto úlohy:  

a) vykonáva a zabezpečuje právne služby v organizácii, 

b) sleduje legislatívne zmeny právnych predpisov, 

c) vypracováva a posudzuje návrhy zmlúv, dohôd, dodatkov uzatváraných organizáciou s právnickými osobami alebo 
fyzickými osobami v rámci plnenia úloh organizácie na základe návrhu zmluvy a podkladov predložených príslušným 
organizačným útvarom, 

d) posudzuje návrhy zmlúv alebo rámcových dohôd, ktoré tvoria súťažné podklady vo verejnom obstarávaní pred ich 
zverejnením, 

e) vypracováva návrhov dohôd o ukončení platnosti zmlúv, výpovede zo zmlúv alebo odstúpenie od zmlúv, 

f) poskytuje právne  stanoviská a konzultácie ostatným organizačným útvarom organizácie v otázkach aplikácie práva,  

g) komplexne zabezpečuje činnosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 

h) zastupuje organizáciu v konaní pred súdom alebo iným orgánom rozhodujúcim o jeho právach a povinnostiach v 
občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, trestnoprávnych a správnych veciach a vypracováva 
návrhy  na začatie týchto konaní, na základe úplných vecných podkladov od príslušných organizačných útvarov 
organizácie, 

i) zabezpečuje vymáhanie pohľadávok organizácie,  

j) centrálne eviduje zmluvy, dohody, dodatky a memorandá uzatvorené v pôsobnosti organizácie okrem zmlúv a dohôd 
upravujúcich pracovnoprávne vzťahy, 

k) zabezpečuje zverejňovanie zmlúv, dohôd a dodatkov elektronickej podobe v Centrálnom registri zmlúv v spolupráci 
s príslušnými organizačnými útvarmi organizácie, 

l) eviduje poverenia a plnomocenstvá generálneho riaditeľa vydané zamestnancom alebo  tretím  osobám na 
zastupovanie organizácie s výnimkou poverení generálneho riaditeľa a vedúcich zamestnancov na zastupovanie 
počas ich neprítomnosti v rozsahu práv a povinnosti vyplývajúcich z ich funkcie, ktoré eviduje osobný úrad,  

m) koordinuje a zabezpečuje prípravu a vypracovanie štatútu, organizačného poriadku a podpisového poriadku  
organizácie vrátane ich zmien a dodatkov a spolupracuje pri ich tvorbe so všetkými organizačnými útvarmi, 
zabezpečuje ich vydávanie, aktualizáciu a evidenciu, 

n) spolupracuje pri príprave interných riadiacich aktov  organizácie, vydáva evidenčné čísla a zabezpečuje ich evidenciu. 
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čl. 9 

Osobný úrad 

 

1. Osobný úrad je organizačne začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa.  

2. Hlavnou úlohou Osobného úradu je zabezpečenie činností v oblasti ľudských zdrojov tak, aby boli personálne pokryté všetky 
organizačné útvary organizácie. Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré organizácii vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov. 

3. Osobný úrad plní najmä tieto úlohy:    

a) vykonáva koncepčné a metodické riadenie, koordinuje a vykonáva kontrolu pri zabezpečovaní úloh v oblasti riadenia a 
rozvoja ľudských zdrojov,  

b) definovanie zámerov, cieľov a realizácia komplexnej personálnej politiky v oblasti prijímania, adaptácie, vzdelávania, 
odmeňovania a motivácie zamestnancov,   

c) zastupuje zamestnávateľa v komunikácii so zástupcami zamestnancov, koordinuje proces uzatvárania dohôd so 
zástupcami zamestnancov a pripadne kolektívnej zmluvy,   

d) zabezpečuje vyhľadávanie, výber a prijímanie nových zamestnancov a spracovanie komplexnej personálnej a mzdovej 
agendy zamestnancov v súlade so všeobecne závažnými právnymi predpismi,   

e) zodpovedá  za uplatňovanie a dohľad na systémom odmeňovania v súlade so Zákonom o odmeňovaní a Zákonníkom 
práce,   

f) tvorba metodiky a metodická činnosť v oblasti pracovného času, odmeňovania, platov a benefitov, výpočet platov a 
miezd a odvodov, zúčtovanie platov a miezd a odvodov,   

g) zabezpečuje: 

1. poskytovanie údajov pre prípadný outsorcing výpočtu platov a miezd,  

2. plánovanie a realizáciu vzdelávacích aktivít,   

3. spracovanie a realizácia projektov firemnej kultúry a rozvoj a riadenie ľudských zdrojov v spolupráci s odbornými 
útvarmi organizácie,   

4. sociálnu  starostlivosť pre zamestnancov organizácie,   

5. zákonné podmienky a komplex činností v oblasti BOZP a PO,   

6. poskytovanie zdravotných služieb pre zamestnancov organizácie v oblasti preventívno-liečebnej starostlivosti a 
regenerácie pracovnej sily, 

7. povinnosti vyplývajúce organizácii zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

h) vykonáva činnosti v oblasti zdravotných, hygienických a bezpečnostných podmienok práce a ich pravidelná kontrola, 
ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hygiene a bezpečnosti pri práci ,   

i) vypracováva interné riadiace akty a opatrenia v oblasti hygieny, BOZP a PO a koncepcie zásad starostlivosti o 
zamestnancov, 

j) zodpovedá za dodržiavanie rozpočtu vybraných personálnych nákladov organizácie na rozpočtový rok.   

 

čl. 10 

Vnútorný audit 

 

1. Vnútorný audit je organizačne začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa. 
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2. Vnútorný audit vykonáva nezávislú, objektívnu, overovaciu, hodnotiacu, uisťovaciu a konzultačnú činnosť zameranú na 
zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov organizácie so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských 
štandardov. Vnútorný audit zabezpečuje výkon vnútorného auditu na základe zákona o finančnej kontrole a audite.  

3. Do pôsobnosti vnútorného auditu patrí najmä: 

a) napomáhať plniť ciele, úlohy a zámery organizácie,  

b) prinášať systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia,  

c) overovať a hodnotiť systém riadenia rizík, identifikovať a hodnotiť možné riziká súvisiace s finančným riadením a inými 
činnosťami,  

d) overovať a hodnotiť dodržiavanie osobitných predpisov (napr. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov), medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a  na 
základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, uzatvorených zmlúv, rozhodnutí 
vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných riadiacich aktov pri finančnom riadení a iných činnostiach, 

e) overovať a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami,  

f) overovať a hodnotiť splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia,  

g) overovať správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,  

h) overovať a hodnotiť spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách 
alebo ich častiach,  

i) overovať a hodnotiť úroveň ochrany majetku štátu, úroveň ochrany informácií a úroveň predchádzania podvodom, 
nezrovnalostiam a korupcii,  

j) overovať a hodnotiť bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť informácií, ktoré 
informačný systém obsahuje,  

k) overovať splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených auditom a na odstránenie príčin ich vzniku,  

l) odporúčať zlepšenia riadenia rizík a finančného riadenia na minimalizáciu rizík,  

m) overovať a hodnotiť ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením,  

n) overovať aj dodržiavanie ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite súvisiacich s výkonom finančnej kontroly a 
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonávanie finančnej kontroly, 

o) zhromažďuje, vedie a uchováva príslušnú pracovnú dokumentáciu ku každej vykonanej audítorskej akcii a 
dokumentáciu preukazujúcu prípravu, tvorbu a zmenu plánov vnútorného auditu. 

4. Vnútorný audit plní aj tieto úlohy: 
a) vedie evidenciu oznámení a preveruje oznámenia o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti, 

b) vybavuje petície v rozsahu pôsobnosti organizácie podľa zákona o petičnom práve a vedie centrálnu evidenciu petícií 
doručených organizácii, 

c) vybavuje sťažnosti v rozsahu pôsobnosti organizácie podľa zákona o sťažnostiach a vedie centrálnu evidenciu 
sťažností, 

d) vybavuje podania, ktoré nie sú sťažnosťami. 
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čl. 11 

Sekcia marketingu  

 

1. Sekcia marketingu je organizačne začlenená do priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa. 

2. Sekcia marketingu zabezpečuje najmä tvorbu marketingovej stratégie, marketingovú komunikáciu Slovenska ako destinácie 
cestovného ruchu doma a v zahraničí, medzinárodnú spoluprácu a marketingové aktivity v rámci medzinárodných skupín 
(V4, ETC atď.), digitálnu stratégiu, správu web stránky a sociálnych médií SLOVAKIA TRAVEL, prípravu a výrobu 
prezentačných a propagačných materiálov Slovenska ako destinácie cestovného ruchu, vzťahy s médiami, PR komunikáciu 
a kampane na podporu pozitívneho vnímania SR ako destinácie cestovného ruchu.  

3. Sekcia marketingu sa  člení na odbory: 

a) Odbor digitálneho marketingu a médií, 

b) Odbor marketingovej komunikácie, 

c) Odbor prípravy a produkcie materiálov, 

d) Public relations, 

4. Odbor digitálneho marketingu a médií zabezpečuje najmä: 

a) marketingovú komunikáciu v rámci digitálneho prostredia doma a v zahraničí,  

b) správu  online komunikačných  kanálov ako je web stránka, sociálne siete organizácie, 

c) prípravu mediálnych plánov, realizuje reklamné kampane a vyhodnocuje efektivitu komunikačných aktivít v online 
prostredí.  

5. Odbor marketingovej komunikácie zabezpečuje najmä: 

a) prípravu a realizáciu jednotnej marketingovej a komunikačnej stratégie,  

b) zodpovedná za jednotnú internú a externú prezentáciu značky Slovensko ako dovolenkovej destinácie,  

c) zostavenie plánu a projektovo zastrešuje prípravu marketingových materiálov, 

d) realizuje ATL a BTL marketingovú komunikáciu na jednotlivých trhoch, 

e) stratégiu a realizáciu marketingových spoluprác, podujatí a ambasádorov, 

f) prípravu mediálnych plánov a zmlúv spojených s marketingovými komunikačnými kampaňami.  

6. V rámci Odboru marketingovej komunikácie je začlenené Oddelenie mediálnej komunikácie a analýz. 

7. Oddelenie mediálnej komunikácie a analýz zabezpečuje najmä: 

a) vyhľadávanie nových marketingových platforiem, 

b) prieskumy mediálnych trhov na SK aj v zahraničí,  

c) komunikáciu s mediálnymi partnermi, 

d) preverovanie možností spolupráce s médiami z hľadiska slovenskej legislatívy 

e) prípravu zmluvných podkladov , 

f) negociáciu obchodných podmienok s médiami a príprava mediaplánov, 

g) analýzy mediálnych parametrov plánovaných kampaní, 

h) prípravu podkladov pre OVO. 
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8. Odbor prípravy a produkcie materiálov zabezpečuje najmä: 

a) prípravu a výrobu prezentačných a propagačných materiálov (tlačené a digitálne) o Slovensku ako destinácií 
cestovného ruchu, dohľad nad finálnymi výstupmi vrátane ich prekladov, 

b) prípravu a produkciu  predmetov určených na propagáciu Slovenska  (podujatia, výstavy, veľtrhy, workshopy), 

c) tvorbu a správu multimediálneho obsahu. 

Odbor prípravy a produkcie materiálov sa člení na oddelenia: 

a) Oddelenie redakcie, 

b) Oddelenie grafického dizajnu.  

9. Oddelenie redakcie je zodpovedné najmä za: 

a) prípravu a realizáciu redakčného plánu, 

b) tvorbu prezentačných a propagačných materiálov z obsahového hľadiska. 

10. Oddelenie grafického dizajnu zabezpečuje najmä: 

a) návrh a realizáciu multimediálneho obsahu, 

b) tvorbu a správu multimediálneho obsahu, 

c) dodržiavanie vizuálnej identity SLOVAKIA TRAVEL a značky „Travel to Slovakia“. 

11. Public relations najmä: 

a) zabezpečuje vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie dobrých vzťahov s verejnosťou hlavne prostredníctvom aktivity 
v masmédiách so zámerom vytvárať a udržiavať pozitívne vnímanie organizácie smerom navonok, 

b) pripravuje a organizuje korporátne a média eventy organizácie ako tlačové konferencie, press tripy a podobne, 

c) koordinuje PR aktivity v zahraničí a zahraničných zastúpení, 

d) zabezpečuje internú komunikáciu. 

 

 

čl. 12 

Sekcia podpory cestovného ruchu 

 

1. Sekcia podpory cestovného ruchu je organizačne začlenená do priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa.  

2. Sekcia podpory cestovného ruchu zabezpečuje činnosti zahraničných zastúpení organizácie, tvorbu koncepčných 
dokumentov súvisiacich s činnosťou zahraničných zastúpení, tvorbu strategických zámerov pri zriaďovaní nových 
zahraničných zastúpení a taktiež zabezpečuje tvorbu koncepčných materiálov a dokumentov. Stratégiu účasti SR na 
medzinárodných podujatiach (výstavy, veľtrhy, kongresy) a zabezpečenie účasti SR na danom podujatí. Zabezpečuje 
medzinárodnú spoluprácu v rámci členstva medzinárodných organizácií cestovného ruchu, koordinovanie aktivít 
marketingovej skupiny krajín V4 na tretích trhoch a taktiež zabezpečuje tvorbu koncepčných materiálov a dokumentov.  

Sekcia podpory cestovného ruchu sa člení na: 

a) Odbor výstav a veľtrhov, 

b) Odbor zahraničných vzťahov v cestovnom ruchu, 

c) Odbor regionálneho cestovného ruchu.  
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3. Odbor výstav a veľtrhov zabezpečuje najmä: 

a) účasť organizácie prostredníctvom realizácie národných stánkov SR na medzinárodných veľtrhoch, výstavách a 
kongresoch cestovného ruchu doma i v zahraničí, 

b) realizáciu V4 Workshopov a Roadshows na podporu a propagáciu cestovného ruchu v rámci V4 iniciatívy s názvom 
„Discover Central Europe“ na vzdialených trhoch. 

4. Odbor zahraničných vzťahov v cestovnom ruchu zabezpečuje činnosť a kontrolu zahraničných zastúpení v oblasti 
propagácie cestovného ruchu, pričom určuje základne úlohy a ciele pre podporu zahraničných zastúpení. Zabezpečuje 
medzinárodnú spoluprácu v rámci členstva medzinárodných organizácií cestovného ruchu, koordinovanie aktivít 
marketingovej skupiny krajín V4 na tretích trhoch a taktiež zabezpečuje tvorbu koncepčných materiálov a dokumentov a 
realizuje marketingové aktivity a prezentácie  v rámci medzinárodných zoskupení  (V4, 16+1, atď.).  

Odbor zahraničných vzťahov v cestovnom ruchu sa  člení na oddelenia: 

a) Podpora zahraničných zastúpení, 

b) Zahraničné zastúpenia. 

5. Podpora zahraničných zastúpení koordinuje a zabezpečuje komplexné fungovanie zahraničných zastúpení. 

6. Zahraničné zastúpenia najmä: 

a) zabezpečujú propagáciu Slovenska a destinácie cestovného ruchu v zahraničí, 

b) poskytujú informácie o konkrétnych možnostiach a produktoch cestovného ruchu Slovenska širokej verejnosti, 
médiám, medzinárodným organizáciám a rôznym komerčným subjektom cestovného ruchu a konkrétnym záujemcom 
a poskytuje informácie o možnosti vstupu zahraničných investícii do oblasti cestovného ruchu v pridelenej krajine 
alebo teritóriu, 

c) v súlade s jednotnou prezentáciou Slovenskej republiky v zahraničí a značkou Dobrý nápad Slovensko prezentujú 
Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu, zvyšujú  povedomie zahraničných partnerov vrátane investorov 
o cestovnom ruchu v Slovenskej republike, s cieľom tvorby pozitívneho obrazu Slovenskej republiky ako cieľovej 
krajiny cestovného ruchu, a predkladá návrhy a odporúčania na rozšírenie týchto aktivít v krajine pôsobenia alebo 
priakreditovanej krajine,    

d) pripravujú, realizujú a zabezpečujú účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch,  prezentáciách, workshopoch, 
kampaniach a tlačových konferenciách v oblasti cestovného ruchu v krajine pôsobenia alebo priakreditovanej krajine,  

e) analyzujú trh cestovného ruchu, spotrebiteľského správania a aktuálnych trendov v oblasti marketingu a propagácie 
Slovenskej republiky ako turistickej destinácie v krajine pôsobenia alebo priakreditovanej krajine. 

7. Odbor regionálneho cestovného ruchu najmä spolupracuje so štátnymi orgánmi a inštitúciami, oblastnými a krajskými 
organizáciami cestovného ruchu, profesijnými organizáciami ako aj s podnikateľskými subjektami, fyzickými a právnickými 
osobami, ktoré poskytujú základné a doplnkové služby pre účastníkov aktívneho zahraničného cestovného ruchu 
a domáceho cestovného ruchu.  

Odbor regionálneho cestovného ruchu sa člení na oddelenia: 

a) Oddelenie spolupráce s organizáciami v cestovnom ruchu, 

b) Oddelenie produktov v cestovnom ruchu. 

čl. 13 

Sekcia ekonomiky 

 

1. Sekcia ekonomiky riadi a koordinuje rozpočtový proces a pravidlá rozpočtového hospodárenia organizácie. Zabezpečuje  
komplexné plnenie úloh v oblasti rozpočtovania a financovania za organizáciu. Rozpisuje schválené, záväzné ukazovatele 
pre vlastné rozpočtové hospodárenie, usmerňuje organizačné útvary pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami 
organizácie. Spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi, pri zabezpečovaní finančného krytia ich úloh, používaní 

finančných zdrojov a vypracúvaní interných riadiacich aktov. Zabezpečuje riadenie a koordináciu plnenia úloh v oblasti 

účtovníctva a proces verejného obstarávania v organizácii. 



13 

 

2. Sekcia ekonomiky sa člení na:  

a) Ekonomický odbor, 

b) Odbor verejného obstarávania, 

c) Data centrum, 

d) Odbor fondov EÚ. 

3. Ekonomický odbor zabezpečuje najmä: 

a) prípravu návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku,  

b) sledovanie čerpania rozpočtu a vykonávanie rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka (presuny 
rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov), 

c) použitie pridelených rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie rozpočtového krytia plnenia úloh organizácie v 
súlade s určenými prioritami a predkladaných požiadaviek na realizáciu obstarávania zákaziek, na dodanie tovarov 
alebo poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečovaním hnuteľného a nehnuteľného majetku, zásob a prevádzky 
organizácie, 

d) prípravu návrhov a realizáciu rozpočtových opatrení vo svojej pôsobnosti vrátane výkonu prác v príslušných 
moduloch ekonomických informačných systémov v rozsahu určených oprávnení, 

e) spracovávanie finančných výkazov o úpravách a čerpaní rozpočtu, 

f) zúčtovanie všetkých účtovných prípadov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, 

g) prípravu a spracovanie podkladov do návrhu záverečného účtu, výročnej správy, 

h) riadenie činnosti v oblasti platobného a zúčtovacieho styku so Štátnou pokladnicou, 

i) koordináciu prác pri spracúvaní a predkladaní materiálov na audit konsolidovanej účtovnej závierky,  

j) hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami vo vzťahu k realizácii úloh Štátnej pokladnice na základe pokynov 
Ministerstva financií SR a Štátnej pokladnice, 

k) inventarizáciu finančného majetku, pohľadávok, záväzkov, rozdielu majetku a  záväzkov, 

l) podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších podáva daňové priznania a zabezpečuje 
platby dane z pridanej hodnoty, 

m) zabezpečuje účtovnú evidenciu pohľadávok a vedie osobitnú evidenciu splatných pohľadávok štátu v súlade so 
zákonom č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

n) spracovanie a zostavenie štatistických výkazov v oblasti financovania a účtovníctva, 

o) správu bankových účtov za organizáciu, 

p) pokladničnú službu a peňažné operácie v hotovosti, 

q) poskytovanie preddavkov a poistenie pre zamestnancov pri vyslaní na tuzemské a zahraničné pracovné cesty, 

r) vedenie operatívno-technickej evidencie nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe organizácie a zabezpečuje 
jeho zaraďovanie, vyraďovanie, likvidáciu a prerozdeľovanie majetku v správe organizácie,  

s) inventarizáciu majetku v správe organizácie v zmysle platných právnych predpisov a interných riadiacich aktov,  

t) technické vybavenie organizácie, obstaráva a eviduje kancelárske zariadenie a inventár, zabezpečuje ich opravu 
a údržbu, 

u) realizáciu odpisov majetku, 

v) tvorbu a vyhotovenie dokladov zaradenia do evidencie majetku a evidovanie na osobných kartách zamestnancov 
organizácie, 

w) správu majetku štátu podľa zákona  NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,  
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x) správu registratúry v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi pre správu registratúry a návrh 
registratúrneho poriadku organizácie a ostatných materiálov z oblasti správy registratúry,  

y) zabezpečuje vedenie agendy prevádzky služobných osobných motorových vozidiel organizácie, vrátane vyúčtovania 
a vyhodnocovania nákladov na prevádzku motorových vozidiel. 

4. Odbor verejného obstarávania zabezpečuje najmä: 

a) verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác pre organizáciu v súlade s platným zákonom o verejnom 
obstarávaní a príslušnou legislatívou EÚ,  

b) činnosti pri zabezpečení finančných operácií vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv a objednávok v organizácii,  

c) spracovávanie komplexnej dokumentácie vo vzťahu k zabezpečovaným procesom vo verejnom obstarávaní, a to v 
súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi organizácie, ktoré zodpovedajú za definovanie predmetu 
zákazky,  

d) archiváciu komplexnej dokumentácie z verejného obstarávania pre organizáciu v súlade s platnými právnymi 
predpismi vrátane zmlúv, rámcových dohôd,  koncesných zmlúv a dodatkov, ktoré sú výsledkom verejného 
obstarávania,  

e) prípravu návrhu interných riadiacich aktov v oblasti verejného obstarávania,  

f) prípravu plánu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov,  služieb a stavebných prác na príslušný 
kalendárny rok a jeho aktualizáciu,  

g) v rámci svojich kompetencií metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania,  

h) plnenie ďalších úloh súvisiacich s  procesom verejného obstarávania. 

5. Data centrum zabezpečuje najmä: 

a) štatistické dáta od Štatistického úradu SR potrebné na svoju činnosť a pre zostavenie satelitného účtu cestovného 
ruchu pre Slovenskú republiku, ktorý zostavuje ŠÚ SR, 

b) marketingové prieskumy zamerané na cestovateľské správanie tak potenciálnych, ako aj existujúcich návštevníkov 
Slovenska, vývoj trhu cestovného ruchu a vnímania značky Slovenska ako destinácie cestovného ruchu, 

c) analytickú činnosť, analýzu konkurencie a jednotlivých zdrojových trhov,  

d) spoluprácu na tvorbe akčného marketingového a komunikačného plánu SLOVAKIA TRAVEL, 

e) spoluprácu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu, profesijnými 
organizáciami ako aj s podnikateľskými subjektami, ktoré poskytujú služby v oblasti získavaní dát o účastníkoch 
aktívneho zahraničného cestovného ruchu a domáceho cestovného ruchu, 

f) spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami v oblasti spracovania dát cestovného ruchu, najmä ETC 
a ICCA, 

g) prevádzku počítačových sietí, telefónov, výpočtovej techniky určenej k výkonu práce zamestnancov.  

6. Odbor fondov EÚ zabezpečuje najmä: 

a) metodickú a koordinačnú činnosť rámci využívania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov a zo štrukturálnych 
nástrojov EÚ, 

b) posudzovanie a implementáciu procesu schvaľovania v rámci programov štrukturálnych fondov realizovaných 
organizáciou. 
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TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

čl. 14 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov organizácie.  

2. Tento organizačný poriadok je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku je organizačná štruktúra, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto organizačného 
poriadku.   

4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. novembra 2022. 

 

 

V Bratislave, dňa 31. októbra 2022 

 

 

 

 

 

         Ing. Václav Mika 

         generálny riaditeľ 

         SLOVAKIA TRAVEL 


