Štatút Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Štatút Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len "štatút") sa vydáva na základe §
4 ods. 8 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Štatút podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“), ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho
vnútornej organizácie, vzťahy úradu k ústredným orgánom štátnej správy, k iným
orgánom verejnej moci, k právnickým osobám a fyzickým osobám.
(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady vnútornej organizácie úradu uvedené v štatúte sú záväzné
pre vydanie organizačného poriadku úradu.
Čl. 2
Postavenie úradu
(1) Úrad pôsobí na základe zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")1.
(2) Úrad je rozpočtovou organizáciou2, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na
rozpočet Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“).
(3) Úrad je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(4) Sídlom úradu je Bratislava.
(5) Úrad je služobným úradom3.
Čl. 3
Pôsobnosť úradu
Úrad je orgánom štátnej správy, ktorý v súčinnosti s ministerstvom ako ústredným orgánom
štátnej správy zabezpečuje výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
a štátnu podporu Slovákov žijúcich v zahraničí4.

1

§ 4 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 287/2012 Z. z..
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
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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Čl. 4
Hlavné úlohy úradu
(1) Úrad
a) podieľa sa na zabezpečovaní tvorby štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v
zahraničí a na zabezpečovaní výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim
v zahraničí,
b) v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami alebo právnickými
osobami zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na podporu Slovákov žijúcich
v zahraničí a na podporu zachovania slovenského jazyka v komunitách Slovákov
žijúcich v zahraničí,
c) v spolupráci s ústrednými a ostatnými orgánmi štátnej správy a ďalšími organizáciami
a inštitúciami vypracováva návrhy koncepcií štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom
žijúcim v zahraničí a predkladá ich na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej
len "vláda"),
d) koordinuje a zabezpečuje v rámci informačného systému5 dokumentačnú činnosť o
Slovákoch žijúcich v zahraničí, podporuje zhromažďovanie, ochranu, vedecké a
odborné zhodnocovanie hmotných a duchovných dokumentov so zameraním na
Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečuje sprostredkovanie informácií o dianí na
Slovensku pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
e) spolupracuje s organizáciami združujúcimi Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj so
Slovákmi žijúcimi v zahraničí a udržiava s nimi vzájomné kontakty,
f) spolupracuje a udržiava kontakty s obdobnými orgánmi, úradmi alebo inštitúciami
iných štátov, zabezpečujúcimi starostlivosť o vlastných krajanov žijúcich v zahraničí,
g) rozhoduje v konaní o vydaní osvedčenia podľa § 7 zákona,
h) vedie evidenciu osvedčení vydaných podľa § 7 zákona,
i) rozhoduje o poskytnutí dotácie podľa § 6 zákona,
j) plní iné úlohy vo veciach, týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí podľa
osobitných predpisov.
Čl. 5
Iné úlohy úradu
Úrad plní ďalšie úlohy
a)
b)
c)
d)

vo vzťahu k štátnemu rozpočtu6,
pri správe majetku štátu7,
na úseku kontrolnej činnosti8,
na úseku petícií a sťažností9,

4

§ 14 ods. 2 písm. h) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení zákona č. 287/2012 Z. z..
5
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
6
Zákon č. 523/2004 Z. z..
7
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov.
8
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v
znení zákona č. 289/2012 Z. z..
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e)
f)
g)
h)
i)

na úseku medzinárodných vzťahov, vrátane európskej spolupráce,
na úseku slobodného prístupu k informáciám10,
v oblasti rozvoja štátneho informačného systému5,
pri príprave návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,
ustanovené uzneseniami vlády a inými právnymi predpismi.
Čl. 6
Zásady činnosti úradu

(1) Úrad riadi, koná v jeho mene a za jeho činnosť zodpovedá predseda úradu (ďalej len
„predseda“), ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Predseda je za výkon svojej funkcie
zodpovedný vláde.
(2) Funkčné obdobie predsedu je päť rokov.
(3) Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností
podpredseda úradu (ďalej len „podpredseda“). Predseda môže poveriť podpredsedu aj v
ďalších prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu
vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu. Vo vymedzenom rozsahu môže predseda
poveriť zastupovaním aj iných vedúcich zamestnancov úradu.
(4) Predseda je zároveň vedúcim služobného úradu.
(5) Predseda nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich
mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(6) Na úrade sa uplatňujú tieto stupne riadenia
a) predseda,
b) podpredseda,
c) riaditeľ odboru.
Čl. 7
Činnosť úradu
Úrad sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, vnútornými predpismi úradu, plánom
hlavných úloh úradu, ktorý nadväzuje na plán práce vlády a na plán legislatívnych úloh vlády.
Čl. 8
Vzťahy úradu k ústredným orgánom štátnej správy, k iným orgánom verejnej moci,
k právnickým osobám a fyzickým osobám
10

Zákon 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.
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(1) Úrad pri plnení hlavných úloh uvedených v čl. 4 najmä
a) spolupracuje s ministerstvom, Úradom vlády Slovenskej republiky, s Kanceláriou
Národnej rady Slovenskej republiky, s výbormi a s komisiami Národnej rady
Slovenskej republiky, s Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, s ďalšími
ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi štátnej i verejnej správy, s
verejnoprávnymi inštitúciami, so záujmovými združeniami, s inými právnickými
osobami a fyzickými osobami a využíva na zabezpečovanie plnenia svojich úloh nimi
vypracované informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy,
b) získava od ústredných a ostatných orgánov štátnej správy podklady nevyhnutné pre
vypracovanie každoročnej správy pre vládu o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom
žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí, ako
aj pre vypracovanie návrhu programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v
zahraničí na ďalší rok, obsahujúcim predpokladanú sumu rozpočtových prostriedkov
potrebných na realizáciu tohto programu. Ústredné a ostatné orgány štátnej správy
spolupracujú pri poskytovaní materiálov, dokumentov, zápisníc a iných písomností,
týkajúcich sa ich pôsobnosti vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktoré pomôžu
úradu účinnejšie si plniť svoje úlohy.
(2) Úrad plní vo vzťahu k vláde každoročne úlohu vypracovať správu za predchádzajúci
kalendárny rok o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí spolu s návrhom programu
štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na ďalší rok, obsahujúcim
predpokladanú sumu rozpočtových prostriedkov, potrebných na jej realizáciu. Vláda
predkladá túto správu Národnej rade Slovenskej republiky každoročne do 1. septembra.
Čl. 9
Záverečné ustanovenie
Zmenu alebo doplnenie tohto štatútu schvaľuje vláda na návrh predsedu.
Čl. 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa štatút schválený uznesením vlády č. 1047 z 21. decembra 2005.
Čl. 11
Účinnosť
Tento štatút schválila vláda uznesením číslo 356/2014 z 09.07.2014 a nadobúda platnosť a
účinnosť dňom jeho schválenia.
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