
Platné vnútorné predpisy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

 

21/2011 Smernica o príprave, realizácii, vyhodnocovaní a kontrole zahraničných pracovných ciest na ÚSŽZ 

39/2011 Služobný predpis ÚSŽZ, ktorým sa ustanovujú podrobnosti výberu na voľné štátnozamestnanecké 

miesto v služobnom úrade ÚSŽZ 

40/2011 Služobný predpis ÚSŽZ, ktorým sa ustanovujú podrobnosti  výberového konania na voľné 

štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca v služobnom úrade ÚSŽZ 

48/2011 Štatút vyraďovacej a likvidačnej komisie ÚSŽZ 

56/2011 Služobný predpis ÚSŽZ o prehlbovaní kvalifikácie 

57/2011 Smernica o  prehlbovaní kvalifikácie   

28/2012 Pokyn vedúceho služobného úradu ÚSŽZ, ktorým sa určuje nákup minerálnych vôd z rozpočtových 

prostriedkov ÚSŽZ 

32/2012 Dodatok č. 1 k predpisu č. 21/2011 

5/2013 Rozhodnutie predsedu ÚSŽZ o pozastavení činnosti Komisie kultúrneho dedičstva v ÚSŽZ 

15/2013 Pokyn predsedu ÚSŽZ, ktorým sa určuje počet vizitiek 

16/2013 Etický kódex zamestnanca 

6/2014 Smernica pre bezpečné používanie informačného systému ÚSŽZ 

9/2014 Smernica na zabezpečenie vybavovania petícií a sťažností 

13/2015 Zoznam legislatívnych predpisov týkajúcich sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov 

14/2015 Hodnotenie faktorov pracovného prostredia a posudok o zdravotných rizikách podľa kategorizácie 

15/2015 Evidencia chorôb z povolania 

16/2015 Systém zabezpečenia lekárskych preventívnych prehliadok 

17/2015 Podmienky zabezpečenia pitného režimu 

18/2015 Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov 

19/2015 Práca so zobrazovacími jednotkami 

20/2015 Podmienky vstupného auditu pracovnej zdravotnej služby 

21/2015 Traumatologický plán 

22/2015 Ochrana zamestnancov 

23/2015 Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho 

mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a mladistvým zamestnancom  

24/2015 Dodatok k smernici č. 21/2011 



6/2017 Organizačný poriadok 

4/2020 Rozhodnutie predsedu ÚSŽZ o zriadení Komisie na prípravu Koncepcie štátnej politiky Slovenskej 

republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2021-2025 

6/2020 Smernica ÚSŽZ, ktorou sa upravuje postup v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho 

v zahraničí 

7/2020 Rozhodnutie predsedu ÚSŽZ o neupotrebiteľnosti majetku 

8/2020 Služobný poriadok 

9/2020 Pracovný poriadok 

10/2020 Registratúrny poriadok 

16/2020 Dodatok č. 1 k služobnému poriadku 

17/2020 Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku 

1/2021 Rokovací poriadok dotačnej komisie ÚSŽZ 

2/2021 Rokovací poriadok dotačných subkomisií  ÚSŽZ 

3/2021 Štatút dotačnej komisie ÚSŽZ 

4/2021 Štatút dotačných subkomisií ÚSŽZ 

8/2021 Rozhodnutie o prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone vnútorného 

auditu č. 2/2020 MZVEZ SR 

9/2021 Smernica o tvorbe a evidencii vnútorných predpisov 

10/2021 Rozhodnutie o prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone internej kontroly  

11/2021 Smernica o príprave, uzatváraní, evidencii a zverejňovaní zmlúv 

13/2021 Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku 

14/2021 Smernica o postupe pri príprave a uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru 

15/2021 Dodatok č. 2 k služobnému poriadku 

16/2021 Dodatok č. 2 k pracovnému poriadku 

17/2021 Smernica o podmienkach poskytovania a výške príplatku za vedenie služobného motorového 

vozidla a príplatku za starostlivosť o služobné motorové vozidlo 

18/2021 Štatút Medaily ÚSŽZ 

20/2021 Rozhodnutie o zriadení komisie na hľadanie budovy pre Slovenské centrum v Novom Sade 

v Srbsku 

21/2021 Rozhodnutie predsedu ÚSŽZ o zriadení medzirezortnej pracovnej skupiny na účely prípravy návrhu 

nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí 



22/2021 Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku 

23/2021 Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚSŽZ 

24/2021 Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚSŽZ 

25/2021 Rozhodnutie o prijatí opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri výkone vládneho auditu č. 

21100023-P-HS 

26/2021 Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov 

27/2021 Dodatok č. 1  k rozhodnutiu č. 20/2021  

28/2021 Dodatok  č. 1 k  smernici č. 23/2021 

29/2021 Dodatok  č. 1 k smernici č. 24/2021 

30/2021 Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia likvidačnej a vyraďovacej komisie o odpredaji 2 ks Notebooku 

Notebook Lenovo IdeaPad, 15,6" do súkromného vlastníctva zamestnancov 

31/2021 Rozhodnutie o vymenovaní novej škodovej komisie ÚSŽZ 

33/2021 DODATOK č. 2  k rozhodnutiu č. 20/2021  

34/2021 Príkaz riaditeľa zriadiť profil verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚSŽZ a pravidelne v ňom 

uverejňovať súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami 

35/2021 Príkaz riaditeľa zriadiť profil ÚSŽZ v Centrálnej evidencii majetku a zaevidovať do nej potrebné 

údaje o prenájme priestorov 

1/2022 Dodatok č. 3 k pracovnému poriadku 

2/2022 Dodatok č. 3 k služobnému poriadku 

3/2022 Rozhodnutie generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým sa upravuje postup a podmienky 

pri vykonávaní práce z domácnosti zamestnanca 

4/2022 Smernica o služobných mobilných telefónoch a dátových kartách 

5/2022 Smernica o používaní verejných prostriedkov na reprezentačné účely a na propagačné účely 

6/2022 Smernica o zabezpečení autoprevádzky 

7/2022 Smernica na výkon finančnej kontroly 

10/2022 Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov spracúvaných kamerovým systémom 

11/2022 Dodatok č. 1 k smernici č. 1/2021 

12/2022 Dodatok č. 1 k smernici č. 2/2021 

13/2022 Dodatok č. 1 k smernici č. 3/2021 

14/2022 Dodatok č. 1 k smernici č. 4/2021 

15/2022 Dodatok č. 2 k smernici č. 23/2021 



16/2022 Dodatok č. 1 k rozhodnutiu č. 21/2021  

17/2022 Rozhodnutie o stanovení kombinovanej spotreby PHM na služobnom vozidle Škoda Karoq BT 

511CC 

19/2022 Dodatok č. 3 k  smernici č. 23/2021 

20/2022 Smernica o sprístupňovaní informácií fyzickým osobám a právnickým osobám 

21/2022 Rozhodnutie predsedu ÚSŽZ o zriadení medzirezortnej  pracovnej skupiny na prípravu akčného 

plánu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na implementáciu Koncepcie štátnej politiky 

Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2021 – 2025 

vzťahujúcu sa na uznesenie vlády SR č. 387/2022 z 8. júna 2022 

23/2022 Dodatok č. 2 k rozhodnutiu č. 21/2021 

27/2022 Dodatok č. 4 k smernici č. 23/2021 

2/2023 Rozhodnutie predsedu ÚSŽZ o organizačnej zmene 


