
 

Predmet: Právne aspekty zahraničnej služby 

 

Otázky 

 

1. Osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre prácu v zahraničnej službe 

2. Štátne orgány SR pre zahraničnú službu 

3. Ministerstvo zahraničných vecí SR – postavenie a činnosť 

4. Zastupiteľské úrady SR - výkon diplomatických a konzulárnych funkcií 

5. Diplomatické a konzulárne imunity a výsady  

6. Základy diplomatickej komunikácie – ako sa správať, ako sa vyjadrovať (slovom, 

písmom, mimoverbálne) 

7. Diplomatické písomnosti – na ústredí a na zastupiteľských úradoch, spravodajské 

výstupy 

8. Príprava dvojstranných a mnohostranných medzinárodných zmlúv  

9. Rokovací poriadok medzinárodnej konferencie (organizácie)  

10. Diplomatický protokol SR  

11. Spoločenské podniky na ZÚ SR v zahraničí 

12. Protokolárny sprievodca pre zastupiteľské úrady akreditované v prijímajúcom štáte 

13. Krízové situácie – postup  

14. Európska služba pre vonkajšiu činnosť – podmienky práce a praktické skúsenosti 

15. Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 

16. Odporúčanie MV SR č. 204-2004/00329 z 19 4.2004 o používaní štátnej vlajky a 

vlajky EÚ 

17. Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy 

18. Zákon č. 151/2010 Z.z. o zahraničnej službe 

19. Uznesenie vlády č. 743 z 21. októbra 2009 k návrhu pravidiel pre uzatváranie 

medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax  a Metodický pokyn na vykonanie 

Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax /ďalej len 

„pravidlá“/ 

20. Uznesenie vlády SR č. 553 z 27.6.2007 o pravidlách diplomatického protokolu v 

SR 

21. Dohovor o osobitných misiách (1969)(č. 40/1987 Zb.) 

22. Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z roku 1961 (č. 157/1964 Zb.) 

23. Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch z roku 1963 (č. 32/1969 Zb.) 

24. Dohovor o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim 

medzinárodnú ochranu vrátane diplomatických zástupcov (1974)(č. 131/1978 Zb.) 

25. Viedenský dohovor o zmluvnom práve z (1969)(č. 15/1988 Zb.) 

26. Democracy building in external relations, European Parliament resolution of 22 

October 2009 on democracy building in the EU´s External relations 



27. Council Conclusions on Democracy Support in the EU´s External Relations 

(2974th External Relations Council meeting Brussels, 17 November 2009 

28. Dohovor o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválený 

Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov (1946)(č. 52/1956 Zb.) 

29. Dohovor o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií (1947)(č. 

21/1968 Zb.) 

30. Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2010), Článok 343 

(pôvodný článok 291 ZES); Protokol (č. 7) k Zmluve o fungovaní Európskej únie 

o výsadách a imunitách Európskej únie 

31. COUNCIL DECISION establishing the organisation and functioning of the 

European External Action Service (11665/1/10 REV 1;  Brussels, 20 July 2010) 

Preambula bod (17);  Article 5 bod 6. 

32. Všeobecná dohoda  o výsadách a imunitách Rady Európy a protokoly k nej 

(1952)(č. 43/2000 Z. z.) 

33. Dohoda o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a 

medzinárodného personálu (2004)(č. 95/2005 Z.z.) 

 


