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 Vec 

Udeľovanie národných víz zahraničným študentom 

- zaslanie

Z dôvodu prijatých pandemických opatrení vlády v súvislosti s COVID-19 spojenými 

s obmedzením slobody pohybu a pobytu a zákazom vychádzania boli stránkové pracoviská oddelení 

cudzineckej polície Policajného zboru zatvorené a nebolo možné od zahraničných študentov 

prijímať žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom štúdia.  

Zahraniční študenti, ktorí vstúpili na územie Slovenskej republiky na základe udeleného 

národného víza sú oprávnení zdržiavať sa na území Slovenskej republiky aj po uplynutí platnosti 

národného víza podľa § 131i  odsek 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) 

až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. 

O udelenie pobytu na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru môžu zahraniční 

študenti podliehajúci vízovej povinnosti požiadať, len pokiaľ sú držiteľmi platného národného víza. 

Za účelom pomoci zahraničným študentom, ktorí pricestovali na územie Slovenskej republiky na 

základe národných víz udelených zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí a v 

súčasnej dobe skončila ich platnosť a z dôvodu pandemických opatrení vlády v súvislosti s 

COVID-19 nebolo z ich strany možné podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom 

štúdia si Vám dovoľujem informovať, že udelenie víz v záujme SR podľa ustanovenia § 15 ods. 1 

písm. d) zákona o pobyte cudzincov je možné udeliť na úrade hraničnej a cudzineckej polície 

Prezídia Policajného zboru, Ružinovská 1/B, Bratislava po požiadaní a potvrdení termínu emailom 

na adrese: ocpuhcp@minv.sk. 
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K žiadosti o udelenie národného víza je potrebné predložiť doklady podľa § 17 ods. 2 zákona 

o pobyte cudzincov a to platný cestovný doklad, farebnú fotografiu 3 x 3,5 cm zobrazujúcu aktuálnu 

podobu a doklad o zdravotnom poistení. 

plk. Mgr. Róbert Gucký 

riaditeľ  



Rozdeľovník: 
 

Trnavská univerzita v Trnave 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Žilinská univerzita v Žiline 

Univerzita J. Selyeho v Komárne 

Technická univerzita v Košiciach 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Prešovská univerzita v Prešove 

Technická univerzita vo Zvolene 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií /BISLA 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Vysoká škola DTI 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

Paneurópska vysoká škola  

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 

Vysoká škola Danubius 

Vysoká škola bezpečnostného manažmentu v Košiciach 

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 

 
 




