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Štatút
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Štatút Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
(ďalej len „štatút") podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“), ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a
vzťahy ministerstva k ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a
organizáciám.
(2) Pôsobnosť, úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte
sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku ministerstva.
Čl. 2
Postavenie ministerstva
(1) Ministerstvo pôsobí na základe osobitného zákona.1)
(2) Ministerstvo je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom
mene alebo v mene štátu.
(3) Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami
zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.2)
(4) Sídlom ministerstva je Bratislava.
(5) Ministerstvo je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí na ministerstve
vykonávajú štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere k štátu; ministerstvo koná
vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov v mene štátu. Ministerstvo je
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí pre ministerstvo vykonávajú závislú prácu
podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.3)
1)

§ 14 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
2)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov.
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Čl. 3
Pôsobnosť ministerstva
(1) Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky, 4)
európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky k ostatným
štátom, európskym inštitúciám, medzinárodným organizáciám a integračným
zoskupeniam.
(2) Ministerstvo zabezpečuje najmä
a) ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,
b) riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský
úrad“),5)
c) riadenie slovenských inštitútov,
d) styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike
a v zahraničí,
e) efektívne hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky
v zahraničí, ktorý má vo svojej správe,
f) koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania,
vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv,
g) rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc a v rozsahu svojej pôsobnosti
realizáciu cieľov udržateľného rozvoja,
h) koordináciu realizácie a výkon politík Európskej únie v rámci pôsobností
stanovených zákonom,
i) výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
j) koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej
republiky v zahraničí,
k) medzirezortnú koordináciu prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí.
(3) V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo môže zriaďovať rozpočtové organizácie a
príspevkové organizácie, ak osobitný zákon2) neustanovuje inak a môže zakladať iné
právnické osoby.
Čl. 4
Hlavné úlohy ministerstva
(1) Ministerstvo v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy zabezpečuje tvorbu a realizáciu zahraničnej a bezpečnostnej politiky
Slovenskej republiky, primárne v rámci členstva Slovenskej republiky v Európskej
únii, Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), Organizácii Spojených národov
(OSN), ako aj prostredníctvom vzťahov Slovenskej republiky s ostatnými štátmi,
medzinárodnými, medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami.
4)
5)

§ 14 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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(2) Ministerstvo zabezpečuje a koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z bilaterálnej
a multilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky s krajinami Európskej únie, tretími
krajinami a medzinárodnými organizáciami.
(3) Ministerstvo plní úlohy pre potreby Národného bezpečnostného analytického centra.
(4) Ministerstvo spolupracuje so zastupiteľskými úradmi cudzích štátov akreditovanými
pre Slovenskú republiku a s diplomatickými misiami medzinárodných organizácií,
ktorým poskytuje pomoc pri nadväzovaní stykov s ústrednými orgánmi štátnej správy,
štátnymi predstaviteľmi a inštitúciami Slovenskej republiky. Akredituje a dohliada na
zabezpečenie poskytovania diplomatických výsad a imunít zastupiteľským úradom
cudzích štátov a ich diplomatickému personálu na území Slovenskej republiky.
(5) Ministerstvo
a) zabezpečuje koordináciu prípravy, prerokúvania, dojednávania, uzatvárania a
vykonávania medzinárodných zmlúv vrátane ukončovania ich platnosti,6)
b) zabezpečuje evidenciu, vyhlasovanie7) a archiváciu medzinárodných zmlúv a výkon
depozitárskych funkcií.
(6) Ministerstvo
a) zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti realizáciu cieľov udržateľného rozvoja,
b) ako národný koordinátor rozvojovej spolupráce, zabezpečuje tvorbu politiky
rozvojovej spolupráce a v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy, ako aj inými orgánmi štátnej správy zabezpečuje
a koordinuje poskytovanie rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci do
zahraničia.8)
(7) V rámci koordinácie a realizácie politík Európskej únie ministerstvo najmä
a) zabezpečuje vnútroštátnu koordináciu v oblasti európskych politík a
spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri
ich realizácii,
b) spolupracuje s Národnou radou Slovenskej republiky v rámci rozhodovacích
procesov v inštitúciách Európskej únie,
c) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky správy súvisiace s členstvom
Slovenskej republiky v Európskej únii,
6)

Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax schválené uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 743 zo dňa 21.10.2009.
7)
§ 20 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
a o doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 4 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.
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d) zabezpečuje prípravu a vnútroštátne prerokovanie medzinárodných zmlúv
dojednávaných v rámci Európskej únie v zdieľanej právomoci členských štátov
Európskej únie, medzinárodných zmlúv o pristúpení nových štátov do Európskej
únie a medzinárodných zmlúv, ako aj iných aktov, ktorými dochádza ku zmene
primárneho práva Európskej únie,
e) zastupuje Slovenskú republiku v zloženiach a prípravných orgánoch Rady
Európskej únie, ktoré patria do právomocí ministerstva (Rada pre všeobecné
záležitosti, Rada pre zahraničné veci, príslušné výbory a expertné pracovné
skupiny Rady),
f) koordinuje a v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi
štátnej správy zabezpečuje prípravu a realizáciu predsedníctva Slovenskej
republiky v Rade Európskej únie,
g) zabezpečuje účasť Slovenskej republiky na vonkajšej činnosti Európskej únie,
najmä v rámci prístupového procesu iných krajín (IPA), susedskej politiky
(ENI), ako aj pri nástrojoch technickej asistencie (TAIEX) a inštitucionálnej
spolupráce (Twinning) a podieľa sa na činnosti nástrojov rozvojovej spolupráce
Európskej únie (EDF, DCI),
h) vedie rokovania s Európskym parlamentom a s Európskou komisiou v oblastiach
pôsobností ministerstva,
i) zastupuje Slovenskú republiku pred Európskou komisiou v konaniach o porušení
zmlúv,
j) potvrdzuje vykonateľnosť rozhodnutí Rady Európskej únie, Európskej komisie,
Európskeho parlamentu, Európskej centrálnej banky a ostatných inštitúcií
Európskej únie.
(8) Ministerstvo je súčasťou krízového manažmentu Slovenskej republiky,9) v súčinnosti
s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy je koordinátorom
účasti Slovenskej republiky v medzinárodnom krízovom manažmente a kontaktným
bodom pre orgány krízového manažmentu iných krajín a medzinárodných organizácií.
(9) Ministerstvo vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu vo svete, spolupracuje so Situačným
centrom Slovenskej republiky, ktoré je súčasťou Kancelárie Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky.10)
(10) Ministerstvo v spolupráci s ústrednými štátnymi orgánmi plní úlohy pri vysielaní
civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia
Slovenskej republiky v zmysle osobitného predpisu. 11)

9)

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení
neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu
mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(11) V rámci výkonu konzulárnych funkcií podľa osobitného predpisu,12) ministerstvo
najmä
a) zabezpečuje v prijímajúcom štáte ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky
a jej občanov, právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky
a ochranu občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov
bez ohľadu na ich štátne občianstvo v prijímajúcom štáte, ktorý nie je členským
štátom Európskej únie a na území ktorého nemá členský štát Európskej únie,
ktorého občan požaduje ochranu, svoje diplomatické alebo konzulárne zastúpenie
v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodným právom,13)
b) zabezpečuje udeľovanie víz podľa osobitných predpisov,14)
c) poskytuje súčinnosť príslušným štátnym orgánom Slovenskej republiky a orgánom
prijímajúceho štátu pri zabezpečení ochrany záujmov maloletých občanov
Slovenskej republiky15) a iných občanov Slovenskej republiky, ktorí nemajú plnú
spôsobilosť na právne úkony.
(12) Ministerstvo vydáva diplomatické pasy a služobné pasy.16)
(13) V rámci pôsobnosti ministerstva týkajúcej sa činnosti honorárnych konzulárnych
úradníkov minister zriaďuje a ruší konzulárne úrady vedené honorárnymi
konzulárnymi úradníkmi.17)
(14) Vo vzťahu k medzinárodným organizáciám ministerstvo
a) riadi uskutočňovanie zahraničnej politiky vo vzťahu k OSN, jej orgánom a
špecializovaným medzinárodným organizáciám systému OSN,
b) v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
koordinuje a zabezpečuje aktivity Slovenskej republiky vo vzťahu
k medzinárodným organizáciám, inštitúciám a integračným zoskupeniam, vrátane
koordinácie predkladania a posudzovania kandidatúr v systéme OSN.
(15) V súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí ministerstvo zabezpečuje
výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.18)

12)

§ 10a zákona č. 151/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Smernica rady (EÚ) 2015/637 z 20.04.2015 o opatreniach koordinácie spolupráce na uľahčenie konzulárnej
ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách a o zrušení rozhodnutia 95/535ES (Ú. v. EÚ L 106,
24.4.2015).
14)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júna 2009, ktorým sa ustanovuje vízový
kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009).
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
15)
§ 28 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 9 a 10 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
17)
§ 10 ods. 2 a 4 zákona č. 151/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
13)
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(16) Ministerstvo koordinuje presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej
republiky v zahraničí a prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí vrátane
používania značky Slovensko. Riadi oblasť ekonomickej diplomacie a nadväzne na
potreby slovenskej ekonomiky rozhoduje o jej teritoriálnom rozmiestnení, pôsobnosti
a rozsahu informačných výstupov a služieb, poskytovaných podnikateľskej verejnosti
a ostatným ústredným orgánom štátnej správy.
(17) Ministerstvo vo svojej pôsobnosti zabezpečuje a koordinuje ochranu národných
utajovaných skutočností, utajovaných skutočností postúpených z NATO a Európskej
únie, ako aj utajovaných skutočností postúpených na základe medzinárodných zmlúv
v oblasti vzájomnej výmeny a ochrany utajovaných skutočností v súlade s osobitným
predpisom.19)
(18) Ministerstvo v oblasti kultúrnej diplomacie
a) koordinuje prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí v spolupráci s príslušnými
ústrednými orgánmi štátnej správy a v súčinnosti so zastupiteľskými úradmi
a slovenskými inštitútmi,
b) usmerňuje rozvoj medzinárodnej bilaterálnej spolupráce v oblasti kultúry,
školstva, vedy a zdravotníctva z hľadiska zahraničnopolitických záujmov
a priorít Slovenskej republiky,
c) gestoruje medzivládne bilaterálne zmluvné dokumenty o spolupráci v oblasti
kultúry, školstva, vedy, výskumu a športu,
d) podieľa sa na spolupráci v rámci multilaterálnych zoskupení v oblasti kultúry,
e) gestoruje zmiešané komisie pre oblasť kultúry, vzdelávania, vedy, národnostné
menšiny a školstvo.
(19)

19)

Ministerstvo ďalej
a) vypracúva a predkladá na schválenie vláde Slovenskej republiky koncepciu
a zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky a analýzu dosiahnutých
výsledkov,
b) poskytuje prezidentovi Slovenskej republiky, Národnej rade Slovenskej
republiky, vláde Slovenskej republiky, ministerstvám a ostatným ústredným
orgánom štátnej správy informácie a analýzy z oblasti zahraničnej politiky
a medzinárodných vzťahov, vrátane medzinárodných ekonomických vzťahov,
c) vydáva vyhlásenia a oznámenia týkajúce sa zahraničnej politiky, európskych
záležitostí a medzinárodných vzťahov,
d) predkladá na schválenie vláde Slovenskej republiky návrhy ministra na
poverenie a odvolanie vedúcich diplomatických misií alebo stálych misií
Slovenskej republiky z dôvodu predloženia týchto návrhov prezidentovi
Slovenskej republiky,
e) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri príprave, organizácii a
zabezpečení návštev v Slovenskej republike na úrovni najvyšších ústavných

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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činiteľov, ako aj multilaterálnych medzinárodných podujatí na území Slovenskej
republiky,
f) akredituje zahraničných novinárov v Slovenskej republike,
g) koordinuje dodržiavanie pravidiel diplomatického protokolu v Slovenskej
republike a metodicky usmerňuje činnosť pracovísk s protokolárnou agendou
v ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky.
Čl. 5
Iné úlohy ministerstva
(1) Ministerstvo plní ďalšie úlohy
a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,2)
b) na úseku kontrolnej činnosti20) a auditu,21)
c) na úseku slobodného prístupu k informáciám,22)
d) na úseku petícií a sťažností,23)
e) vyplývajúce zo Štatútu Rady vlády na podporu exportu a investícií,
f) v rámci poskytovania dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej
politiky Slovenskej republiky,24)
g) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 ustanovuje organizačný
poriadok ministerstva.
Čl. 6
Zásady činnosti a organizácie ministerstva
(1) Ministerstvo riadi, koná v jeho mene a za jeho činnosť zodpovedá minister.
(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny
tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho
zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Ak na ministerstve pôsobí viac ako jeden
štátny tajomník, minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci
zastupujú.
(3) Na ministerstve sú tieto stupne riadenia
a) minister,
20)

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
21)
Zákon č. 357/2015 Z. z.
22)
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov.
24)

Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č.
287/2012 Z. z.
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b)
c)
d)
e)
f)

štátny tajomník,
vedúci služobného úradu,
generálny riaditeľ sekcie,
riaditeľ odboru,
vedúci oddelenia.
Čl. 7
Organizácia ministerstva

(1) Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie. Sekcie sa členia na odbory a odbor sa
môže členiť na oddelenia. Súčasťou ministerstva sú aj kancelárie ministra, štátnych
tajomníkov a vedúceho služobného úradu. Minister môže zriadiť samostatný odbor
alebo samostatné oddelenie, osobitné pracovisko,25) odborné pracovisko,26) prípadne
iný špecializovaný útvar ministerstva.
(2) Organizačnými útvarmi ministerstva sú aj zastupiteľské úrady.27)
(3) Sekcia je nositeľom úloh ministerstva podľa vymedzených okruhov špecifických
odborných činností.
(4) Organizačné útvary ministerstva riadia vedúci zamestnanci ministerstva. Sekciu riadi
generálny riaditeľ sekcie, odbor riadi riaditeľ odboru, oddelenie riadi vedúci
oddelenia, kanceláriu ministra, kanceláriu štátneho tajomníka a kanceláriu vedúceho
služobného úradu riadi riaditeľ kancelárie. Zastupiteľský úrad riadi vedúci
zastupiteľského úradu. Slovenský inštitút riadi riaditeľ Slovenského inštitútu.
(5) Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy
organizačných útvarov ministerstva, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich
zamestnancov a vzťahy ministerstva k zastupiteľským úradom upravuje organizačný
poriadok ministerstva.
(6) Štátnozamestnanecké vzťahy a pracovnoprávne vzťahy v podmienkach ministerstva
ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy,28) ktoré sú podrobnejšie upravené v
osobitných vnútorných predpisoch.

25)

§ 9 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
27)
§ 6 zákona č. 151/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 151/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákonník práce.
26)
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Čl. 8
Činnosť ministerstva
(1) Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, právne
záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, štatútom a organizačným
poriadkom ministerstva, vnútornými predpismi ministerstva, zameraním zahraničnej
politiky, ktoré nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,
Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a Plánom práce vlády
Slovenskej republiky na príslušný rok.
(2) Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také
formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu efektívnosti
tým, že
a) zabezpečuje a uplatňuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú
kontrolu plnenia úloh,
b) úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia,
ktoré sa ich týkajú,
c) využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy,
d) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, mimovládnych
organizácií a zapája ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej povahy,
e) účelne využíva zariadenia zabezpečovacej, komunikačnej a výpočtovej techniky.
(3) Na zabezpečenie plnenia koncepčných, strategických a iných určených úloh
ministerstva zriaďuje minister stály poradný orgán ministra - vedenie ministerstva.
Minister a vedúci služobného úradu môžu podľa potreby zriadiť v súlade s osobitným
zákonom aj ďalšie stále alebo dočasné poradné orgány.
Čl. 9
Vzťahy ministerstva k ústredným orgánom štátnej správy a
iným orgánom a organizáciám
(1) Ministerstvo pri plnení úloh úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi štátnej správy pri koordinácii a
výkone európskych politík, prezentácii Slovenskej republiky v zahraničí v oblasti
pôsobnosti predmetného ústredného orgánu štátnej správy.
(2) Ministerstvo spolupracuje v ďalších oblastiach s
a) Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky najmä
1. v zahranično-ekonomickej oblasti pri usmerňovaní vonkajších ekonomických
vzťahov a podpore proexportnej politiky,
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2. pri príprave a realizácii zasadnutí medzivládnych a medzirezortných zmiešaných
komisií pre hospodársku spoluprácu,
3. v oblasti odzbrojenia, kontroly zbrojenia a obchodovania s výrobkami obranného
priemyslu, tovarmi a technológiami dvojakého použitia,
4. pri vyhľadávaní vhodných investorov pre investičné aktivity v Slovenskej
republike a v zahraničí,
5. v oblasti spoločnej obchodnej politiky Európskej únie a multilaterálnej obchodnej
spolupráce,
6. v oblasti medzinárodnej podpory slovenského inovačného potenciálu a transferu
medzinárodných poznatkov v oblasti inovácií,
7. pri zapájaní slovenských podnikateľských subjektov do medzinárodného
verejného obstarávania,
8. pri presadzovaní ďalších obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky
v zahraničí,
9. v oblasti vonkajšej energetickej bezpečnosti.
b) Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky najmä
1. v oblasti cestovných dokladov, občianskych preukazov a vodičských preukazov,
2. v oblasti vízovej agendy a pobytovej agendy,
3. vo veciach štátneho občianstva a matrík,
4. pri zriaďovaní a povoľovaní činnosti organizácií s medzinárodným prvkom,
5. v oblasti bezpečnostného systému štátu a cvičení medzinárodného krízového
manažmentu,
6. pri monitorovaní, analýze a riešení krízových situácií v zahraničí,
7. v oblasti civilného krízového manažmentu,
8. pri zabezpečovaní úloh civilnej ochrany obyvateľstva,
9. pri naplňovaní zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky
v nevojenských oblastiach bezpečnostnej politiky a civilných mierových
operáciách, vrátane účasti Slovenskej republiky v policajných a pohraničných
misiách medzinárodných organizácií,
10. v oblasti poskytovania humanitárnej pomoci do zahraničia,
11. pri zabezpečovaní úloh na úseku archívov a registratúr.
c) Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky najmä
1. pri zabezpečovaní úloh kultúrnej diplomacie a prezentácie slovenského umenia
a kultúry v zahraničí,
2. pri riadení činnosti slovenských inštitútov pôsobiacich v zahraničí.
d) Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najmä
1. v oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného,29)
2. oblasti právneho styku s cudzinou v trestných veciach,30)

29)
30)

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, v znení neskorších predpisov.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
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3. v otázkach súvisiacich s činnosťou kancelárie zástupcu Slovenskej republiky
pred súdmi Európskej únie.
e) Ministerstvom obrany Slovenskej republiky najmä
1. pri zabezpečovaní plnenia úloh v bezpečnostnej a obrannej oblasti vyplývajúcich
z členstva v OSN, Európskej únii a NATO,
2. pri naplňovaní zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky v oblasti
bezpečnostnej a obrannej politiky, v operáciách a misiách krízového
manažmentu, problematiky odzbrojenia, kontroly zbrojenia a ďalších otázok,
3. v oblasti bezpečnostného systému štátu a cvičení medzinárodného krízového
manažmentu,
4. pri monitorovaní a analýze krízových situácií v zahraničí,
5. v oblasti medzinárodného humanitárneho práva,
6. pri zabezpečovaní medzinárodnej spolupráce ozbrojených síl.31)
f) Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky najmä
1. pri napĺňaní úloh a aktivít akčného plánu vyplývajúceho z platnej národnej
stratégie globálneho vzdelávania Slovenskej republiky,
2. pri tvorbe a zabezpečení realizácie štipendijnej politiky Slovenskej republiky,
3. pri podpore vzdelávania v slovenskom jazyku na zahraničných vzdelávacích
inštitúciách a v krajanskom prostredí,
4. pri príprave a realizácii zasadnutí medzivládnych a medzirezortných zmiešaných
komisií pre vzdelávanie, šport, mládež a vedu,
5. pri zapájaní slovenskej vedecko-výskumnej základne do medzinárodných
programov a projektov vedy a výskumu,
6. pri transfere nových technológií a vedeckých poznatkov do Slovenskej republiky.
g) Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmä
1. pri financovaní zahraničných politických, obchodno-ekonomických, kultúrnych
a iných aktivít Slovenskej republiky a uskutočňovaní rozvojovej spolupráce,
2. pri presadzovaní slovenskej zahraničnej politiky voči medzinárodným finančným
inštitúciám a príslušným medzinárodným organizáciám,
3. pri tvorbe východísk rozpočtu verejnej správy na obdobie troch rokov,
4. pri tvorbe štátneho záverečného účtu.
h) Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
najmä pri tvorbe stratégií rozvoja cestovného ruchu v kontexte koordinovanej
prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí.
i) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a
mládeže Slovenskej republiky najmä formou súčinnosti pri zabezpečení
medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže v zahraničí.
31)

§ 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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j) Úradom vlády Slovenskej republiky najmä
1. v oblasti bezpečnostného systému štátu a cvičení medzinárodného krízového
manažmentu,
2. v spolupráci s Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky a zastúpením vo
výboroch Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu
spravodajských služieb, zahraničnú politiku, obranné plánovanie, civilné
núdzové plánovanie, energetickú bezpečnosť a kybernetickú bezpečnosť,10)
3. v oblasti spolupráce so Situačným centrom Slovenskej republiky pri
vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie vo svete, ktoré je súčasťou Kancelárie
Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,
4. pri koordinácii kontrolnej činnosti,
5. pri využívaní a rozvoji služieb dátovej siete GOVNET.
k) Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
najmä
1. v oblasti centrálneho riadenia informatizácie spoločnosti a tvorby politiky
jednotného digitálneho trhu,
2. pri zabezpečovaní a tvorbe centrálnej architektúry integrovaného informačného
systému verejnej správy,
3. pri koordinácii plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti,
4. v oblasti obchodných a investičných aktivít domácich podnikateľských subjektov
pri ich vstupe na zahraničné trhy a podpore prílevu zahraničných investícií do
Slovenskej republiky,
5. pri realizácií cieľov udržateľného rozvoja.
1) Národným bezpečnostným úradom najmä pri zabezpečovaní ochrany utajovaných
skutočností na úsekoch administratívnej bezpečnosti, personálnej bezpečnosti,
fyzickej a objektovej bezpečnosti, priemyselnej bezpečnosti, informačnej
bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov, pri šifrovej ochrane informácií,
kybernetickej bezpečnosti a v oblasti dôveryhodných služieb.
m) Národným bezpečnostným analytickým centrom pri získavaní informácií
uvedených v zozname bezpečnostných incidentov a bezpečnostných udalostí
Národného bezpečnostného analytického centra zo zahraničia, pri ich spracovávaní
a zdieľaní.
n) Orgánmi miestnej štátnej správy najmä v oblasti medzinárodnej spolupráce pri
nadväzovaní vzťahov okresných úradov s orgánmi verejnej správy iných štátov
a pri ich zapájaní do medzinárodných regionálnych projektov.
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Čl. 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa štatút Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky č. 104/2013, reg. č. I/534 schválený vládou Slovenskej republiky uznesením
číslo 692 zo dňa 4. decembra 2013.
Čl. 11
Účinnosť
Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 562 zo dňa 7. decembra
2016 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.
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