Informácia
o podmienkach udelenia pobytu štátnym príslušníkom tretích krajín na účel štúdia
na území Slovenskej republiky, o niektorých povinnostiach štátneho príslušníka tretej
krajiny a povinnostiach školy na úseku pobytu cudzincov podľa zákona č. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.

Legislatíva na úseku pobytu cudzincov v Slovenskej republike
Pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky je upravený zákonom č. 404/2011 Z. z.
o pobyte o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“).
Na konanie podľa zákona č. 404/2011 Z. z. sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je v zákone
č. 404/2011 Z. z. alebo v osobitnom predpise (napríklad nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva
o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový
kódex Spoločenstva a ďalšie) nie je ustanovené niečo iné.

II.

Podmienky udelenia prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na účel
štúdia
 Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel štúdia, štátnemu príslušníkovi tretej
krajiny, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, ktorý
 je žiakom strednej školy,
 je poslucháčom jazykovej školy,
 je študentom vysokej školy alebo
 sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole,
ktorá je organizovaná vysokou školou v Slovenskej republike.
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 Prechodný pobyt na účel štúdia je udeľovaný na predpokladaný čas štúdia, najviac
na šesť rokov.
 Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia,
môže počas prechodného pobytu
 podnikať za podmienok ustanovených v Obchodnom zákonníku a v zákone
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov,
 vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu v rozsahu a za podmienok
ustanovených v § 21 až 24 zákona č. 5/2004 Z. Z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(študent vysokej školy môže pracovať na území SR, pokiaľ výkon jeho práce
nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín
týždenne, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok).
 Prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu
na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky
na pobyt podľa čl. 5 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje
kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex

schengenských hraníc) v platnom znení a splní si ohlasovaciu povinnosť podľa
§ 111 ods. 2 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.. Ohlasovacia povinnosť štátneho
príslušníka tretej krajiny je jeho povinnosť po príchode do Slovenskej republiky
nahlásiť začiatok pobytu na území Slovenskej republiky na príslušnom policajnom
útvare (oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta pobytu)
do troch pracovných dní odo dňa vstupu do Slovenskej republiky.
 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia (ďalej len „žiadosť“) žiadateľ
podáva osobne

 v zahraničí na zastupiteľskom úrade v domovskom štáte,
 v štáte, v ktorom má bydlisko alebo
 na policajnom útvare, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky zdržiava
oprávnene.

 Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti
potvrdenie o jej prijatí.
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 Štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti predložiť platný cestovný doklad
a všetky

náležitosti

k žiadosti

ustanovené

zákonom

č.

404/2011

Z.

z.,

inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť neprijme.
 Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť neprijme, štátnemu príslušníkovi
tretej krajiny poskytne písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti
doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala.
 Podanie žiadosti neoprávňuje žiadateľa zdržiavať sa na území Slovenskej republiky
nad rámec podmienok ustanovených v čl. 5 Kódexu schengenských hraníc.

 Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť na úradnom tlačive, ktoré je možné
získať na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/zi
adosti/pobyt/udelenie_prechodneho_pobytu_2013.pdf
 Štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti ďalej priložiť
 dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
 doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
1. účel pobytu,
2. bezúhonnosť (s výnimkou žiadateľa o štúdium na strednej škole;
ostatné výnimky sú uvedené v § 32 ods. 3) a
3. finančné zabezpečenie pobytu.
 Účel pobytu žiadateľ o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia preukáže
potvrdením príslušného orgánu štátnej správy, školy o jeho prijatí na štúdium
alebo potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúcej programy schválené
vládou Slovenskej republiky alebo programy Európskej únie na základe zmluvy
s príslušným orgánom štátnej správy.
 Bezúhonnosť štátny príslušník tretej krajiny preukazuje
 výpisom z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom a
 štátu, v ktorom sa v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas
šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch.
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Ak sa taký výpis v tomto štáte nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou
listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom
krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré žiadateľ
vykoná pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom,
prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska. Doklad
o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento
doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje.

 Finančné zabezpečenie žiadateľ o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia
preukáže
 potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na jeho meno,
 potvrdením o udelení štipendia,
 potvrdením štatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpečení finančných
prostriedkov počas pobytu alebo
 čestným vyhlásením osoby, že poskytne žiadateľovi finančné zabezpečenie
počas pobytu doložené potvrdením o zostatku na účte. Finančné zabezpečenie
pobytu žiadateľ preukáže vo výške životného minima na každý mesiac
pobytu; ak dĺžka pobytu presiahne jeden rok, finančné zabezpečenie musí
preukázať vo výške dvanásťnásobku životného minima.
 Po udelení prechodného pobytu na účel štúdia je štátny príslušník tretej krajiny,
ktorému bol tento pobyt udelený, povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní
od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou,
ktorá ohrozuje verejné zdravie, pričom
 lekársky posudok nesmie byť starší ako 30 dní,
 vydáva ho lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia,
 neodovzdanie lekárskeho posudku zakladá zákonný dôvod pre zrušenie
prechodného pobytu,
 nemusí ho odovzdať štátny príslušník tretej krajiny v prípade zmeny druhu
alebo účelu pobytu.
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 Zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike, ktoré vydávajú lekársky
posudok potvrdzujúci, že osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné
zdravie:
1. Bratislavský samosprávny kraj


Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s. r. o., Americké námestie 3,
811 08



Bratislava,

Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s. r. o., Teslova 33, 821 02 Bratislava.

2. Nitriansky samosprávny kraj


Infekčná klinika, ambulancia pre cudzokrajné choroby Fakultnej nemocnice
Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra.

3. Trenčiansky samosprávny kraj


Ambulancia infektológie a tropickej medicíny Spoločnosti INF TROP-MED s. r. o.,
Nábrežná 5, 971 01 Prievidza.

4. Žilinský samosprávny kraj


Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin,
Kollárova2, 036 01 Martin,



Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s. r. o., ŽILPO s. r. o., Vysokoškolákov 31,
010 01 Žilina.

5. Košický samosprávny kraj


Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura,
Rastislavova 43, 040 01 Košice.

6. Banskobystrický samosprávny kraj


Ambulancia cestovnej medicíny pri Infekčnom oddelení Fakultnej nemocnice
s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1,
975 17 Banská Bystrica.

Zoznam zdravotníckych zariadení je možné získať aj na webovej stránke Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v časti Dokumenty na stiahnutie:
http://www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1
 Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu
na účel štúdia a bude študovať na vysokej škole, nemusí k žiadosti priložiť
doklad o ubytovaní v Slovenskej republike.
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 Pokiaľ štátny príslušník tretej krajiny k žiadosti nepriloží doklad o ubytovaní
v Slovenskej republike, policajný útvar uvedie ako adresu v doklade o pobyte
obec, kde sa štátny príslušník tretej krajiny bude zdržiavať na pobyte
(bez uvedenia úplnej adresy).
 Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel
štúdia (§ 33 ods. 6) môže byť:
 štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou (cudzinec,
ktorému bol uložený zákaz vstupu, ktorému bol uložený trest
vyhostenia, na ktorého bolo vydané upozornenie na účely odopretia
vstupu, alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis),
 je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom
pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné
zdravie,
 štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie
prechodného pobytu,
 štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce
údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad
inej osoby,
 údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,
 udelenie prechodného pobytu nie je vo verejnom záujme.
 Policajný útvar o žiadosti rozhodne do 30 dní od jej doručenia spolu
so všetkými náležitosťami stanovenými zákonom o pobyte cudzincov. Túto
lehotu môže vo zvlášť zložitých prípadoch predĺžiť odvolací orgán (príslušné
riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície) najviac o 30 dní.
 Ak policajný útvar žiadosti vyhovie, písomné rozhodnutie nevydáva
a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zašle písomné oznámenie, že mu bol
udelený prechodný pobyt, v ktorom uvedie dátum udelenia prechodného
pobytu a dátum skončenia jeho platnosti.
 Proti rozhodnutiu o udelení prechodného pobytu sa nemožno odvolať.
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III.

Podmienky obnovenia prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny
na účel štúdia
 Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt na účel štúdia najviac na päť rokov,
ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej päť
rokov.
 Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel štúdia žiadateľ podáva osobne
na úradnom tlačive na policajnom útvare najneskôr v posledný deň platnosti
prechodného pobytu.
 K žiadosti o obnovenie prechodného pobytu je žiadateľ povinný priložiť
 jednu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu a
 doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce
1.
2.

účel pobytu a

finančné zabezpečenie pobytu.

 Policajný útvar o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel štúdia rozhodne
do 30 dní od jej doručenia spolu so všetkými náležitosťami stanovenými zákonom
o pobyte cudzincov.
 Ak policajný útvar žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel štúdia vyhovie,
písomné rozhodnutie nevydáva a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zašle písomné
oznámenie, že mu bol obnovený prechodný pobyt, v ktorom uvedie dátum obnovenia
prechodného pobytu a dátum skončenia jeho platnosti.
 Proti rozhodnutiu o obnovení prechodného pobytu sa nemožno odvolať.
 Pokiaľ počas konania o obnovenie prechodného pobytu na účel štúdia skončí jeho
platnosť, prechodný pobyt sa až do rozhodnutia o žiadosti o obnovenie tohto pobytu
považuje za oprávnený na území Slovenskej republiky.
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IV.

Dôvody zániku prechodného pobytu na účel štúdia (§ 35):

 štátny príslušník tretej krajiny nevstúpi na územie SR do 180 dní od udelenia
prechodného pobytu,
 štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi policajnému útvaru skončenie
pobytu,
 štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa skončila platnosť prechodného pobytu,
 štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol uložený trest vyhostenia,
 štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený,
 štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z.
alebo mu bol udelený azyl alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana
(podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov),
 štátny príslušník nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,
 policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny prechodný pobyt
alebo
 štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
V.

Dôvody zrušenia prechodného pobytu na účel štúdia (§ 36):
 pominutie účelu, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený
prechodný pobyt,
 policajný útvar zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom zamietnutie žiadosti
o udelenie prechodného pobytu podľa § 33 ods. 6,
 štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal policajnému útvaru do 30 dní
od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí
chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní
(doklad podľa § 32 ods. 10),
 štátny príslušník tretej krajiny sa bez písomného oznámenia policajnému
útvaru nepretržite zdržiava v zahraničí dlhšie ako 180 dní alebo
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 štátny príslušník tretej krajiny závažným spôsobom alebo opakovane porušil
povinnosť ustanovenú týmto zákonom (v tomto prípade policajný útvar môže
štátneho príslušníka tretej krajiny administratívne vyhostiť z územia SR).

 Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý riadne skončí štúdium na vysokej škole,
nestráca oprávnenie na pobyt na území Slovenskej republiky do 30 dní od riadneho
skončenia štúdia na vysokej škole. Počas tejto lehoty policajný útvar nezačne
konanie o zrušení prechodného pobytu na účel štúdia.
Zákon č. 404/2011 Z. z. tak umožňuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
ako úspešnému absolventovi vysokej školy nájsť si počas tohto obdobia na území
Slovenskej republiky zamestnanie, resp. iné uplatnenie.

Poznámka:
Podľa § 65 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa štúdium riadne skončí
absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu, pričom dňom
skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne
skončenie štúdia daného študijného programu. Dokladom o riadnom skončení štúdia
akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického titulu
je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach.

VI.

Povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny v súvislosti s pobytom na území
Slovenskej republiky

Povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny v súvislosti s pobytom sú upravené
v § 111 zákona č. 404/2011 Z. z..
Štátny príslušník tretej krajiny je povinný:
 oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite
zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky, ak má udelený pobyt,
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 uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto
zákonom,
 preukázať na požiadanie policajta totožnosť a oprávnenosť pobytu predložením
platného cestovného dokladu a dokladu o pobyte alebo identifikačného preukazu
vydaného ministerstvom zahraničných vecí osobám požívajúcim diplomatické
výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

 uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia
dokladu o pobyte a preukázať pri kontrole pobytu, že je zdravotne poistený
na území Slovenskej republiky,

 preukázať pri kontrole pobytu finančné zabezpečenie udeleného pobytu najmenej
vo výške životného minima na každý mesiac zostávajúceho pobytu, najviac však

na jeden rok dopredu; ak ide o maloletého štátneho príslušníka tretej krajiny,
vo výške polovice životného minima na každý mesiac zostávajúceho pobytu,
najviac však na jeden rok dopredu,

 preukázať pri kontrole pobytu finančné prostriedky potrebné na pokrytie
nákladov spojených s jeho pobytom na území Slovenskej republiky podľa
§ 6 na každý deň zostávajúceho pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum
(pozri čl. 5 ods. 1 písm. c) Kódexu schengenských hraníc) ,

 hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej
príslušnosti, údajov v cestovnom doklade do piatich pracovných dní odo dňa,
keď zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu,

 chrániť doklady vydané podľa tohto zákona pred stratou, krádežou, poškodením
alebo zneužitím,

 ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladov
vydaných podľa tohto zákona policajnému útvaru do piatich pracovných dní
odo dňa, keď sa o tom dozvedel,

 dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto zákona,
 predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,

 podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom je uvedené jeho
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, miesto trvalého
pobytu, účel pobytu, číslo cestovného dokladu, číslo víza, adresa pobytu
v Slovenskej republike, meno ubytovateľa a mená a priezviská spolucestujúcich
detí,

 poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,
 oznámiť do troch pracovných dní policajnému útvaru, že účel, na ktorý bol pobyt
udelený, zanikol,

 podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru alebo zastupiteľského úradu
snímaniu biometrických údajov na účely konania podľa tohto zákona alebo
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osobitného predpisu (napríklad čl. 4b nariadenia (ES) č. 1030/2002 v platnom
znení, čl. 13 nariadenia (ES) č. 810/2009, Zmluva medzi Slovenskou republikou
a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie č. 441/2008 Z. z.),

 vycestovať najneskôr posledný deň oprávneného pobytu; ak sa mu zamietla
žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná z dôvodu zmeny účelu, zamietla
žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, zrušil prechodný pobyt, zamietla
žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, zrušil trvalý pobyt,

zamietla žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu, zamietla žiadosť o predĺženie
tolerovaného pobytu alebo zrušil tolerovaný pobyt, je povinný vycestovať
do 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia, ak nie je oprávnený sa zdržiavať
na území Slovenskej republiky z iného dôvodu,

 požiadať do piatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte,
ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ak došlo k strate, krádeži,
poškodeniu alebo zneužitiu predchádzajúceho dokladu o pobyte,

 odovzdať policajnému útvaru neplatný doklad o pobyte alebo neplatný doklad
vydaný podľa tohto zákona, alebo nájdený doklad iného cudzinca,
 oznámiť policajnému útvaru, že sa bude zdržiavať mimo miesta udeleného
pobytu nepretržite viac ako 30 dní,

 oznámiť do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade
podľa § 73 ods. 17 prvej vety zákona č. 404/2011 Z. z..
 Štátny príslušník tretej krajiny je povinný do troch pracovných dní od vstupu hlásiť
policajnému útvaru



začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské

vízum alebo národné vízum alebo ak sa od neho vízum nevyžaduje, ak túto
povinnosť nemá ubytovateľ; policajný útvar na požiadanie štátneho príslušníka
tretej krajiny vydá potvrdenie o jeho pobyte,


začiatok pobytu, ak mu bol udelený pobyt.

 Štátny príslušník tretej krajiny s oprávneným pobytom je povinný hlásiť policajnému

útvaru zmenu miesta pobytu v lehote do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena
nastala.
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VII. Podmienky registrácie pobytu občana Únie, ktorý na území Slovenskej republiky
študuje

 Občania Únie a ich rodinní príslušníci (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť)
požívajú právo voľného pohybu a pobytu na území členských štátov Európskej
únie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla
2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať
a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.
 Podmienky pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov sú pre ich
špecifické postavenie upravené v samostatnej, druhej hlave zákona č. 404/2011 Z.
z. (§ 63 - 72), ktorá upravuje ich právo na pobyt v Slovenskej republike.
 Pobyt občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktorí ho sprevádzajú alebo
sa k nemu pripájajú, je trvalým pobytom.


Špecifikom pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov na území
Slovenskej republiky je skutočnosť, že sa im tento pobyt, resp. ich právo na pobyt,
neudeľuje v procese správneho konania tak, ako je to u cudzincov – štátnych
príslušníkov tretích krajín.

 Po príchode do SR občan Únie a jeho rodinný príslušník sú povinní nahlásiť
začiatok pobytu na území SR na príslušnom policajnom útvare (oddelení
cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta pobytu) do desiatich
pracovných dní odo dňa vstupu do SR (ohlasovacia povinnosť).
 Občan Únie, ktorý mieni na území Slovenskej republiky študovať, pričom
na

území

SR

zotrvá

dlhšie

ako

tri

mesiace,

má

právo

na

pobyt

podľa § 65 ods. 1 písm. d) zákona č. 414/2011 Z. z. (štúdium na základnej škole,
strednej škole alebo vysokej škole v SR). V tomto prípade je povinný požiadať
o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky (registračná povinnosť).
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 Žiadosť o registráciu pobytu občan Únie podáva na úradnom tlačive osobne
na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu
na územie Slovenskej republiky. To znamená, že zaregistrovať pobyt si môže
občan Únie kedykoľvek počas tohto obdobia. V prípade, ak sa občan Únie bude
na území Slovenskej republiky zdržiavať dlhšie ako tri mesiace, musí
sa zaregistrovať na pobyt do 30 dní od uplynutia troch mesiacov.
 Podľa § 66 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. občan Únie, ktorý žiada o registráciu
pobytu z dôvodu štúdia (§ 65 ods. 1 písm. d)), je k žiadosti povinný predložiť
 platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad,
 doklad preukazujúci, že študuje na základnej škole, strednej škole
alebo vysokej škole v Slovenskej republike a
 čestné vyhlásenie o tom, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich
rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas
obdobia pobytu v Slovenskej republike.

 Občan Únie môže dostatočné zdroje preukázať predložením hotovosti, cestovných
šekov, kreditných kariet, výpisov z účtov, dokladov o vlastníctve nehnuteľnosti,
dokladu o poberaní dôchodku alebo iného hodnoverného dokladu. Policajný útvar
nevyžaduje sumu, ktorú je občan Únie pri registrácii pobytu povinný preukázať,
vyššiu, ako jej výška životného minima v Slovenskej republike. V súčasnosti
je výška životného minima stanovená na 198,09 €uro/mesiac.
 Policajný útvar je povinný pri skúmaní, či má občan Únie dostatočné zdroje
pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi
počas obdobia ich pobytu v Slovenskej republike, zohľadniť osobnú situáciu danej
osoby.
 Policajný útvar individuálne posudzuje predložené doklady. Ak predložené
doklady nepostačujú na hodnoverné preukázanie skutočnosti, na ktorú žiada
občan Únie o registráciu, túto osobu nezaregistruje a písomne ju informuje o tom,
aké iné doklady musí predložiť, aby bola zaregistrovaná.
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 Policajný útvar vydá občanovi Únie v deň podania úplnej žiadosti o registráciu
potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko,
adresu registrovanej osoby a dátum registrácie.
 Pokiaľ občan Únie pri registrácii pobytu nepredloží doklad o ubytovaní (§ 122),
policajný útvar uvedie ako adresu v potvrdení o registrácii obec, kde sa občan
Únie bude zdržiavať na pobyte.
 Ak existuje opodstatnená pochybnosť, či občan Únie spĺňa podmienky uvedené
v § 65 ods. 1 a ods. 3 zákona o pobyte cudzincov, môže policajný útvar overiť
ich splnenie. Na základe tohto je občan Únie povinný predložiť dôkaz
preukazujúci skutočnosť, na základe ktorej získal alebo má zachované právo
na pobyt.
 Občan Únie, ktorý študuje na území SR a ktorému policajný útvar zaregistroval
právo na pobyt, môže požiadať policajný útvar o vydanie dokladu o pobyte
s názvom „Pobytový preukaz občana EÚ“ s platnosťou na päť rokov. Tento doklad
bude občanovi Únie vydaný do 30 dní. Pre vydanie dokladu o pobyte je nutné
predložiť doklad o ubytovaní (§ 122) a dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
zobrazujúce aktuálnu podobu, v opačnom prípade policajný útvar doklad
o pobyte nevydá.

VIII. Povinnosti občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie

Povinnosti občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie na úseku pobytu
sú upravené v § 112 zákona č. 404/2011 Z. z..
 Občan Únie je povinný:
 uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom,

 predložiť, pri postupe policajného útvaru podľa § 65 ods. 5 (kontrola, či občan
Únie spĺňa podmienky práva na pobyt na území Slovenskej republiky počas
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obdobia dlhšieho ako tri mesiace) dôkaz preukazujúci skutočnosť, na základe
ktorej získal alebo má zachované právo na pobyt,
 hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej

príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totožnosti
do desiatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného
dokladu alebo preukazu totožnosti,

 chrániť doklad o pobyte vydaný podľa tohto zákona pred stratou, krádežou,
poškodením alebo zneužitím,
 ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu
o pobyte vydaného podľa tohto zákona policajnému útvaru do desiatich
pracovných dní odo dňa, keď sa o tom dozvedel,

 dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto
zákona,
 podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru snímaniu biometrických údajov
na účely vydania dokladu o pobyte,

 poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,
 predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,

 podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom je uvedené jeho
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo cestovného
dokladu alebo preukazu totožnosti,

 požiadať do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte
s názvom "Pobytový preukaz občana EÚ", ak záznamy v ňom nezodpovedajú
skutočnosti alebo, ak ohlásil stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu
alebo dokladu o pobyte vydaného podľa zákona č. 404/2011 Z. z.,
 vycestovať z územia Slovenskej republiky, ak stratil právo na pobyt podľa
§ 64 ods. 3 (do troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky)
alebo ak mu bolo ukončené právo na pobyt podľa § 68,
 odovzdať doklad o pobyte, ak skončila platnosť dokladu, ak mu bol vydaný nový
doklad o pobyte z dôvodu hlásenia zmeny mena, priezviska, osobného stavu,

štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totožnosti
a výmeny cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti alebo mu bolo
ukončené právo na pobyt podľa § 68,

 oznámiť dobrovoľné skončenie práva na pobyt podľa § 65 alebo práva na trvalý
pobyt podľa § 67 a štát, do ktorého vycestuje.
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 Rodinný príslušník občana Únie je povinný:
 dostaviť sa na policajný útvar na účel vydania nového dokladu o pobyte
najneskôr v posledný deň platnosti dokladu o pobyte s názvom "Pobytový
preukaz rodinného príslušníka občana EÚ",

 uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom,

 predložiť, pri postupe policajného útvaru podľa § 70 ods. 6 (kontrola,
či rodinný príslušník občana Únie spĺňa podmienky práva na pobyt na území
Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace), dôkaz
preukazujúci skutočnosť, na základe ktorej získal alebo má zachované právo
na pobyt,

 hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej
príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totožnosti
do desiatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného
dokladu alebo preukazu totožnosti,

 chrániť doklad o pobyte vydaný podľa tohto zákona pred stratou, krádežou,
poškodením alebo zneužitím,

 ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu
o pobyte vydaného podľa tohto zákona policajnému útvaru do desiatich
pracovných dní odo dňa, keď sa o tom dozvedel,

 dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto
zákona,

 podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru snímaniu biometrických údajov
na účely vydania dokladu o pobyte,
 poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,
 predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,

 podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom je uvedené jeho
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo cestovného
dokladu alebo preukazu totožnosti,

 požiadať do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte
s názvom "Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ", ak záznamy

v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ohlásil stratu, krádež alebo poškodenie
cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte vydaného podľa zákona
č. 404/2011 Z. z.,

 vycestovať z územia Slovenskej republiky, ak stratil právo na pobyt
podľa § 69 ods. 3 (do troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej
republiky) alebo ak mu bolo ukončené právo na pobyt podľa § 72,
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 odovzdať doklad o pobyte, ak skončila platnosť dokladu, ak mu bol vydaný
nový doklad o pobyte z dôvodu hlásenia zmeny mena, priezviska, osobného
stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze
totožnosti

a výmeny

cestovného

dokladu

alebo

preukazu

totožnosti

alebo mu bolo ukončené právo na pobyt podľa § 72,
 oznámiť dobrovoľné skončenie práva na pobyt podľa § 70 alebo práva
na trvalý pobyt podľa § 71 a štát, do ktorého vycestuje.

 Rodinný príslušník občana Únie je povinný podať žiadosť o vydanie dokladu
o pobyte na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa
vstupu na územie Slovenskej republiky.
 Rodinný príslušník občana Únie preukazuje právo na pobyt na území Slovenskej
republiky platným dokladom o pobyte s názvom "Pobytový preukaz rodinného

príslušníka občana EÚ" alebo môže toto právo preukázať akýmkoľvek iným
hodnoverným spôsobom.

IX.

Povinnosti školy na úseku pobytu cudzincov

Škola, ktorej žiakom, poslucháčom alebo študentom je štátny príslušník tretej krajiny,
je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru
 začatie štúdia,
 prerušenie štúdia,
 zanechanie štúdia,
 vylúčenie zo štúdia alebo
 skončenie štúdia štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má prechodný pobyt
na účel štúdia.

Škola, ktorá si túto povinnosť nesplní, sa dopúšťa správneho deliktu na úseku pobytu
cudzincov, za ktorý jej policajný útvar môže uložiť pokutu až do 3 300 Eur.
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X.

Miestna príslušnosť policajného útvaru
 Vo veciach pobytu podľa tohto zákona koná policajný útvar podľa miesta pobytu
alebo predpokladaného pobytu, ak tento zákon alebo osobitný predpis
neustanovuje inak.

 Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza cez štátnu
hranicu zo susedného štátu do školy, koná policajný útvar podľa sídla školy.

XI.

Predkladanie žiadostí a dokladov v konaní podľa zákona č. 404/2011 Z. z.
 Žiadosti a doklady potrebné v konaní podľa tohto zákona vydané v cudzom jazyku
je cudzinec povinný predložiť v

 origináli alebo osvedčenej kópii,
 úradnom preklade do štátneho jazyka alebo

 úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí
zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu.
 Cudzinec môže predložiť aj doklady vydané alebo overené príslušnými orgánmi
Českej republiky v českom jazyku.
 Podpisy na čestných vyhláseniach, splnomocneniach a nájomných zmluvách
a notárskych zápisniciach predkladaných v konaniach podľa tohto zákona musia
byť osvedčené.

(výnimkou je prípad, ak je splnomocnenie vyhlásené do zápisnice pred správnym
orgánom alebo ak ide o čestné vyhlásenie alebo splnomocnenie v konaní
o administratívnom vyhostení alebo v konaní o zaistení).


Doklady, ktoré sú potrebné v konaní podľa tohto zákona a ktoré vydali orgány
cudzích štátov, musia byť opatrené doložkou vyššieho overenia (superlegalizácia),
ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak
(oznámenie MZVEZ SR č. 213/2002 Z. z. - Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho
overenia zahraničných verejných listín, tzv. Haagský dohovor o Apostille).

 V zmysle Haagského dohovoru listiny vydané v krajinách, ktoré k tomuto
dohovoru pristúpili, musia byť overené apostilou. To znamená, že apostila
je jediným overením, ktoré sa vyžaduje pre použitie zahraničnej verejnej listiny
v Slovenskej republike. V každej z týchto krajín je určený kompetentný orgán,
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ktorý takéto overovanie vykonáva. Kompetentné orgány podľa jednotlivých krajín
nájdete na webovej stránke www.hcch.nl .
 Verejné listiny vydané v krajinách, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, musia
byť overené konzulárnou superlegalizáciou. Väčšinou je postup taký, že listinu
najprv overí ministerstvo zahraničných vecí danej krajiny a následne
zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v tejto krajine. Ak sa zastupiteľský úrad
Slovenskej republiky v danej krajine nenachádza, listinu najprv overí ministerstvo
zahraničných vecí danej krajiny, následne zastupiteľský úrad tejto krajiny
akreditovaný pre Slovenskú republiku a nakoniec Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Niektoré informácie k overovaniu zahraničných verejných listín nájdete aj na webovej
stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky:
https://www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladovdoklad_vydany_v_cudzine_na_pouzitie_v_sr
Súvisiace predpisy:
•
•

§ 23 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§ 3 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov,

•

§ 57 zákona č. 323/1992 o notároch a notárskej činnosti v znení zákona
č. 397/2000 Z. z.

Aktuálne informácie k pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky alebo príslušné
úradné tlačivá môžete získať na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
www.minv.sk , alebo na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície Policajného zboru.

Zoznam adries oddelení cudzineckej polície Policajného zboru môžete získať na webovej
stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
http://www.minv.sk/?ocp-1

' Oddelenia cudzineckej policie

Pi4, Ministerstvo vnritra SR - sekcia

policia

Page

I22,

Dnes je 6. jdn 201.4, Piatok
INFOSERViS

I

A-Z IncJex

I

Mapa siclla

I

l(ontak\r

I

Engtish

I

Hl'adanf

r4iraz

l4inisterstvs yn(ltra
5!c ucr,s ke"i regru hi !kX'

POltcta

MvsR I eudzimed
n:V[_

|

_E[3_

I

I

okresnrd6rae{y I Verejm6spr6rva I F0as[diaz6chran6r! | Kn[zov6niademie schemgen
I

SV SR pne

RK

I

Sv

SR.

I 6nont
-polidie
pZ

pre OS

Oddelenia cudzineckej

FZ

oddelenie cudzineckej policie

Bratislava

02
17,11606
Email: ocppzba@minv,sk
E* +421-9610-36855
E ++zr-goro-:osss
Hrob6kova 44, Bratislava g51
GPS: N 48.11547 E

Adorskd 34, Dunajsk6 Streda 929 01
GpS: N 47.ggSSS E 17.60927
Email: ocppz,dunajskastreda@minv.sk

E
E

EE

pZ

oddelenie cudzineckej policie

Trnava

01
17.59118
Email: ocppz.trnava@minv,sk
Ef++zt-gott0-6152-6
E +421-e6110-61s9

oddelenie cudzlneckej policie pZ
Nitra

Spoftovd 10, Trnava 917

Kalvdrska 2, Nitra 949 01
GpS: N 48.30060 E 18.08970

oddelenie cudzineckej policie
Nov6

Z6mky

pZ

36
18.16920
Email: ocp,novezamky@minv.sk
E +421-96133-3208
& +421-96133-3209
oddelenie cudzineckej polfcie
BanskS

Bystrica

pZ

Stefainikovo niibreZie 7, Bansk5 Bystrica 974

19.1498199
Email; ocppzbb@minv.sk
ff +421-96160-3203
E ++zt-goreo-:zos

01

GPS: N 48.7336546 E

E]PoSlispravs

oddelenle cudzineckej policie

pZ

Kysuck6 Nov6 Mesto, ul, Hvlezdoslavova

43616,

Zilina

//www. minv. sk/?ocp-

1

email: ocp.nitra@minv.sk

E
E

+421-96130_3230

*+zr-sorgo-si0e

El

Bitfnkova 8, Nov6 Z6mky 949
GPS: N 47.98234 E

:

+42r_96tlr_3200

++zr-gorrr-ijog

GPS: N 48.37258 E

E Pq*tlspxeevu

h.ttp

oddelenie cudzineckej poticie pZ
Dunajskd Streda

oddelenie cudzineckej policie pZ
TrenEin
lflemnick6ho 2, Trendin 911 01
GpS: N 48.8883856 EIB.7f/;2O4}
Email: ocptn@minv,sk

Ef

E
E

+42r-96720_3233

*+zt-gatzo-szog
po5[i sor6vu

oddelenie cudzineckej policie pZ
Rimavski Sobota
Hviezdoslavova 35, Rimavskii sobota 979 01
GpS: N 41.3BS73L4EZA.}LBL234
Email: ocppzrs@minv.sk
+421-96168_3205

E
E
E

*+zr-geree-szo9

Fobtisprivu

oddelenle cudzineckej policie rZ
Kojice
Trieda sNp 35, Ko5ice 040 01
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