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Cudzinci v SR
Podmienky a povinnosti



Druhy zdravotného poistenia

◦ Povinné verejné zdravotné poistenie
– osoby s trvalým pobytom na SK (a nemajú poistenie v 

inom členskom štáte EÚ/EHP alebo vo Švajčiarsku)
– osoby, ktoré majú pracovnú zmluvu na SK (podľa SK 

práva)práva)
– študenti na základe medzinárodných zmlúv, ktorými 

je SR viazaná
◦ Komerčné poistenie

– výskumníci, VŠ učitelia, ak sú na štipendijnom pobyte 
a nie ako zamestnanci

– študenti - nie sú občanmi SR, nemajú trvalý pobyt v 
SR a neštudujú podľa medzinárodnej zmluvy



Povinné verejné poistenie

◦ Zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
◦ Prihláška v zdrav. poist. vlastného výberu (VšZP, 

Dôvera, ZP Union)
– do 8 dní podať (najlepšie osobne), ak to nerobí 

zamestnávateľzamestnávateľ
– zdrav. poistovňa

• do 7 dní potvrdí prijatie prihlášky (ak nie je dôvod na 
zamietnutie)

• do 5 dní od prijatia prihlášky doručí poistencovi preukaz



Komerčné poistenie

◦ Ak nie je cudzinec povinne verejne zdravotne 
poistený, musí mať komerčné poistenie:
– buď uzavreté v SR na trvanie pobytu
– alebo uzavreté v zahraničí, ale platné pre SR

• v takom prípade musí predložiť súdne overený preklad 
poistky, kde je uvedená platnosť pre SR

◦ Zdravotné poistenie musí pokrývať prípadnú 
lekársku starostlivosť počas celého trvania pobytu



Pobyt Slovákov v zahraničí

Povinnosti pred odchodom



Študijný/krátkodobý pobyt v zahraničí

◦ naďalej poistencom v SR

◦ pobyt v EÚ
– Európsky preukaz zdravotného poistenia

• bezplatne vydáva zdravotná poisťovňa
• vydanie do 30 dní
• platnosť 5 rokov

– (komerčné poistenie)

◦ pobyt mimo EÚ
– overiť si podmienky v danej krajine
– komerčné poistenie platné pre danú krajinu



Pobyt cudzincov na území SR

Implementácia zákona o pobyte cudzincov



legislatívny rámec

◦ zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

◦ účinný od 1. apríla 2002

◦ 13 novelizácií◦ 13 novelizácií

◦ posledná novelizácia – zákon č. 594/2009 Z. z. účinnosť od 15.01.2010  

Zbierka zákonov č. 222/2010 Čiastka 89 - úplné znenie zákona č.
48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov



zákon o pobyte cudzincov upravuje

◦ podmienky vstupu cudzincov na územie SR a vycestovania 
z územia SR, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom 
predpise (Nariadenie EP a Rady ES č. 562/2006 - Kódex schengenských hraníc),

◦ podmienky pobytu cudzincov na území SR,

◦ podmienky vydávania dokladov pre cudzincov,◦ podmienky vydávania dokladov pre cudzincov,

◦ povinnosti cudzincov, fyzických a právnických osôb 
súvisiace so vstupom a pobytom,

◦ postup pri hlásení, evidencii a kontrole pobytu,

◦ a iné činnosti upravujúce postup policajných orgánov



Kompetentný orgán

◦ „ Vo veciach pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov 
koná policajný útvar podľa miesta pobytu, alebo podľa 
miesta predpokladaného pobytu, ak tento alebo osobitný 
zákon neustanovuje inak.“

◦ to znamená miestne príslušné Oddelenie cudzineckej 
polície

◦ kontakty na www.minv.sk/?ocp



Vstup na územie SR

občania EHP

◦ nahlásiť pobyt na OCP do 10 dní

◦ ak menej ako 90 dní – žiadne 
ďalšie formálne povinnosti

občania tretích krajín

◦ v prípade vízovej povinnosti – mať 
platné vízum

◦ nahlásiť pobyt na OCP do 3 dní

◦ ak viac ako 90 dní - registrácia ◦ ak dlhšie ako 90 dní – žiadosť o 
prechodný pobyt



Občania EHP



Občania EHP

pobyt občana EHP, ktorý sa mieni zdržiavať na území SR dlhší čas ako
3 mesiace, sa považuje za pobyt na základe prvého povolenia, ak

◦ je zamestnaný,
◦ podniká,
◦ študuje na škole v SR a má finančné prostriedky na zabezpečenie
pobytu a zdravotné poistenie na území SR,pobytu a zdravotné poistenie na území SR,
◦ má finančné prostriedky na zabezpečenie pobytu a zdravotné
poistenie na území SR alebo
◦ je u neho predpoklad, že sa zamestná alebo
◦ je rodinným príslušníkom občana EHP, ktorý spĺňa vyššie uvedené
podmienky.

Od občana EHP sa nevyžaduje preukázanie uvedených
skuto čností.



Registrácia občana EHP

Žiadosť o registráciu prvého povolenia sa podáva na úradnom
tlačive osobne na policajnom útvare .

K žiadosti o registráciu prvého povolenia je občan EHP povinný
predložiť

– cestovný doklad a– cestovný doklad a

– doklad o zabezpečení ubytovania.

Ak občan EHP pri prvej registrácii súčasne požiada o vydanie
dokladu o pobyte priloží k žiadosti dve fotografie a kolok v
hodnote 4,50 €.



Občania tretích krajín



Vízová povinnosť

◦ Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúceho 
zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia 
mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských 
štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení 
od tejto povinnosti.od tejto povinnosti.



Typy víz

◦ Schengenské víza
– krátkodobé víza, platnosť maximálne 90 dní

◦ Národné víza◦ Národné víza
– dlhodobé víza, udeľujú sa v súvislosti s vydaním 

povolenia na pobyt



Podmienky pre udelenie schengenského víza

1. vyplnené tlačivo „Žiadosť o udelenie schengenského víza“
2. farebnú fotografiu tváre v rozmeroch 3 x 3,5 cm
3. platný cestovný doklad
4. dokumenty preukazujúce účel a podmienky plánovaného pobytu
5. dokumenty týkajúce sa zabezpečenia ubytovania
6. dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia
7. dokumenty umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa opustiť 

schengenský priestor po skončení platnosti víza, napr. dopravný 
prostriedok

8. medzinárodné cestovné poistenie
9. iné doklady



Poplatky

Žiadosť o udelenie schengenského víza 60,- EUR

Žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov 35,- EUR

Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov 
Slovenskej republiky, alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na 
pobyt v Slovenskej republike

33,- EUR

Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím 
udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike

9,50 EUR
udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike

Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum pre štátnych príslušníkov tretích krajín, s 
ktorými sú uzatvorené Dohody medzi Európskym spoločenstvom o zjednodušení 
postupu pri vydávaní víz:
Albánsko (nebiometrický pas)
Bosna a Hercegovina (nebiometrický pas)
Čierna Hora (nebiometrický pas)
Macedónsko (nebiometrický pas)
Moldavsko
Ruská federácia
Srbsko (nebiometrický pas)
Ukrajina
Gruzínsko

35,- EUR



Víza

◦ vízum má formu nálepky v pase

◦ platnosť vymedzená na nálepke
– krajiny (napr. „Schengen countries“; „SK, AT“)– krajiny (napr. „Schengen countries“; „SK, AT“)
– časový úsek (schengenské - max 90 dní)

◦ vydané automaticky zdarma, ak je najprv udelené 
povolenie na prechodný pobyt



Povolenie na prechodný pobyt

◦ oprávnenie cudzinca zdržiavať sa na území Slovenskej 
republiky v čase na aký mu bolo policajným útvarom 
udelené. 

◦ povolenie je viazané na jeden účel, ak zákon ◦ povolenie je viazané na jeden účel, ak zákon 
neustanovuje inak (§ 17 zákona o pobyte cudzincov)



Účel prechodného pobytu

◦ podnikanie

◦ zamestnanie

◦ štúdium

◦ osobitná činnos ť◦ osobitná činnos ť

◦ zlúčenie rodiny

◦ plnenie služobných povinností civilnými zložkami 
ozbrojených síl



Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt

Žiadosť podáva cudzinec osobne

◦ v zahraničí na ZÚ SR akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal
cestovný doklad,

◦ na ZÚ SR akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko,◦ na ZÚ SR akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko,

◦ ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných
osobitného zreteľa určí MZV SR po dohode s MV SR iný
zastupiteľský úrad, na ktorom cudzinec podá žiadosť.



Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt

Žiadosť môže cudzinec podať osobne aj na policajnom útvare , ak ide o 
cudzinca, i.a. :

◦ u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo

◦ o pobyt cudzinca na účel štúdia, osobitnej činnosti a zlúčenia rodiny podľa
§ 23 ods. 1 písm. b), d) a f), alebo

◦ ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom,

◦ alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.



Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt

doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce:

◦ účel pobytu

◦ bezúhonnosť

◦ finančné zabezpečenie pobytu

◦ zabezpečenie ubytovania počas prechodného pobytu

◦ zaplatenie správnych poplatkov (kolky)

◦ náležitosti po povolení pobytu (potvrdenie o zdravotnom poistení,
lekárska prehliadka SR)



Účel – štúdium 

povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar po
splnení podmienok ustanovených zákonom cudzincovi, ktorý (i.a.)

◦ študuje na vysokej škole,
◦ študuje v inom vzdelávacom zariadení (napr. jazyková škola),
◦ študuje na základe medzinárodnej zmluvy alebo vzdelávacieho◦ študuje na základe medzinárodnej zmluvy alebo vzdelávacieho

programu (napr. Leonardo da Vinci II, Erasmus alebo Socrates II)
alebo

◦ sa zúčastňuje na celoživotnom vzdelávaní.



Účel – štúdium  

◦ preukázanie účelu pobytu

◦ potvrdenie alebo akceptačný list príslušného orgánu štátnej správy
(Ministerstvo školstva Slovenskej republiky)

◦ potvrdenie školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie (napr. jazyková
škola) o jeho prijatí na štúdium vydané štatutárnym zástupcom školy



Účel – štúdium 

◦ povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje do 90 
dní od prekročenia vonkajšej hranice

◦ cudzinec, ktorému policajný útvar udelí povolenie na prechodný 
pobyt na účel štúdia môže počas prechodného pobytu podnikať; pobyt na účel štúdia môže počas prechodného pobytu podnikať; 
vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu môže iba za podmienok ustanovených v 
osobitnom predpise (menej ako 10 hodín týždenne).



Účel – štúdium 

Paragraf 21 zahŕňa akékoľvek štúdium na škole v SR, to znamená, že policajný
útvar môže udeliť povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia pod.a§ 21 aj v
prípade, ak ide o štúdium v rámci osobitných programov. Napriek tomu, ak
cudzinec (ako študent v rámci programu vlády, programov EHPalebo
medzinárodnejzmluvy)bude žiadať o udeleniepovoleniana prechodnýpobytmedzinárodnejzmluvy)bude žiadať o udeleniepovoleniana prechodnýpobyt
na účel osobitnejčinnosti, policajný útvar môže udeliť povolenie na tento účel,
pričom poučí cudzinca, že ak mu bude udelené povolenie na účel osobitnej
činnosti, nemôže na rozdiel od cudzinca s povolením na pobyt podľa § 21
počas pobytu podnikať a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo
obdobného pracovného vzťahu.



Účel – štúdium 

◦ správny poplatok

◦ za podanie žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt na 
účel štúdia cudzinec zaplatí poplatok 99,50 € (3.000 Sk)

ďalší správny poplatok 4,50 €◦ ďalší správny poplatok vo výške 4,50 € (150 Sk) cudzinec zaplatí 
za vydanie dokladu o pobyte v prípade, ak mu bude povolenie na 
prechodný pobyt udelené



Účel – osobitná činnosť

povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti môže
policajný útvar udeliť cudzincovi, ktorý nie je podnikate ľom alebo nie
je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
na:
◦ lektorskú činnosť,
◦ umeleckú činnosť,
◦ športovú činnosť,◦ športovú činnosť,
◦ stáž v rámci štúdia mimo územia Slovenskej republiky,
◦ činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky,

z programov Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo
◦ plnenie záväzku SR vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy,
◦ dobrovoľnícku činnosť.



Účel – osobitná činnosť

◦ preukázanie účelu pobytu

◦ potvrdenie školy/inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej 
činnosti

◦ potvrdenie orgánu štátnej správy (napr. Ministerstiev SR, programov 
vlády SR)

◦ potvrdenie športovej organizácie ◦ potvrdenie športovej organizácie 
◦ potvrdenie o stáži
◦ dohoda o hosťovaní  vo výskumnom ústave alebo vedeckom 

pracovisku
◦ doklad vydaný cirkevným odborom Ministerstva kultúry SR – charita
◦ potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o liečení
◦ potvrdenie mimovládnej organizácie o vykonaní dobrovoľníckej 
činnosti



Účel – osobitná činnosť

◦ povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti sa 
nevyžaduje, do 90 dní od prekročenia vonkajšej hranice

◦ cudzinec, ktorému policajný útvar udelí povolenie na prechodný 
pobyt, môže vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo pobyt, môže vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo 
obdobného pracovného vzťahu, ktorého predmetom je pedagogická 
činnosť, a za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným 
predpisom (menej ako 50 kalendárnych dní v jednom roku)



Účel – osobitná činnosť

◦ správny poplatok

◦ za podanie žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt na 
účel osobitnej činnosti cudzinec zaplatí poplatok 99,50 € (3.000 Sk)

ďalší správny poplatok 4,50 €◦ ďalší správny poplatok vo výške 4,50 € (150 Sk) cudzinec zaplatí 
za vydanie dokladu o pobyte v prípade, ak mu bude povolenie na 
prechodný pobyt udelené



Bezúhonnosť

bezúhonnosť cudzinec preukazuje výpisom z registra trestov (nie
starším ako 90 dní!)

◦ Slovenskej republiky a

◦ štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a

◦ aj štátu, v ktorom mal cudzinec v posledných troch rokoch bydlisko 



Finančné zabezpečenie pobytu

◦ vo výške životného minima na mesiac pobytu (185,38 €)

◦ napr.:

– pracovná zmluva– pracovná zmluva

– doklad o udelení štipendia

– výpis z bankového účtu



Zabezpečenie ubytovania

◦ potvrdenie ubytovacieho zariadenia

◦ overené čestné vyhlásenie občana SR o poskytnutí ubytovania

◦ list vlastníctva/výpis z listu vlasníctva

◦ overená nájomná zmluva (+list vlastníctva vlastníka)



Povinnosti po udelení povolenia

do 30 dní!

◦ doklad o zdravotnom poistení

◦ certifikát o lekárskej prehliadke
– Fakultná nemocnica s poliklinikou, Poliklinika cudzokrajných chorôb, – Fakultná nemocnica s poliklinikou, Poliklinika cudzokrajných chorôb, 

ZAMA s.r.o., Americké námestie 3, Bratislava , 02/52925688, 
02/52962732

– Martinská fakultná nemocnica, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, 
Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Kollárova 2, Martin , 043/4203522

– Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika infektológie a cestovnej 

medicíny, Rastislavova 43, Košice , 055/6152200, 055/6152202



Oslobodenie od správnych poplatkov

◦ osoby mladšie ako 16 rokov

◦ štipendisti vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium 
priznané

◦ na základe vzájomnosti študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje ◦ na základe vzájomnosti študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje 
štipendium Ministerstva školstva SR alebo štipendium vyplývajúce 
zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích 
jazykov na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv



Kontrola pobytu

Policajný útvar je oprávnený vykonávať kontrolu:

◦ oprávnenosti pobytu, plnenia podmienok pobytu a dodržiavania 
povinností cudzinca podľa tohto zákona,

◦ dodržiavania povinností inými fyzickými osobami a právnickými 
osobami v súvislosti s pobytom podľa tohto zákona



Sankcie a opatrenia

◦ porušovanie povinností vyplývajúcich cudzincom zo zákona o
pobyte cudzincov je priestupkom podľa § 76 zákona o pobyte
cudzincov, za ktorý možno uložiť sankciu do výšky 165,-€

◦ povinnosti cudzincov sú stanovené v § 49 zákona o pobyte
cudzincov (ohlásiť dlhodobejší pobyt mimo SR, predložiťcudzincov (ohlásiť dlhodobejší pobyt mimo SR, predložiť
požadované doklady pri kontrole, ohlásiť zmeny stavu a adresy, a
pod. do 4 dní)

◦ o povinnostiach sú cudzinci poučení pri prevzatí dokladu povolenia
na pobyt (formou písomného poučenia, v slovenskom jazyku)



Informácie o iných krajinách

◦ http://ec.europa.eu/euraxess

◦ Services

◦ Find your National 
EURAXESS 
Services Centre



Ďakujem za pozornosť!

Kontakt: eva.balazovicova@saia.sk
euraxess@saia.sk


