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Mgr. Milan Tvorík 



 začiatok prípravy – august 2010 

 rokovanie s jednotlivými ministerstvami (práca, doprava. 

hospodárstvo, školstvo, zdravotníctvo) 

 predloženie na poradu vedenia MV SR 

 financovanie zákona – viac ako 2 000 000 € 

 vnútrorezortné a mimorezortné pripomienkové konanie (viac 

ako 500 pripomienok v rámci MPK) 

 transpozičná lehota smerníc EP a Rady 50 a 52/2009 ES 

 legislatívny proces (tripartita, legislatívna rada vlády, vláda 

SR, čítania, výbory, NR SR) 



 Zavedenie nových pojmov, zjednotenie pojmov s právom EÚ 

 Úprava režimu pri kontrole vonkajšej hranice 

 Postup pri vydávaní schengenských a národných víz, možnosť odvolať sa 

voči neudeleniu schengenského víza (nariadenie EP a Rady 810/2009 – 

vízový kódex) 

 Určenie nových účelov pobytov 

 Správna transpozícia smernice EP a Rady 38/2004 ES 

 Sprehľadnenie ustanovení zákona smerom ku konaniam o pobyte 

 



 Zákon NR SR č. 48/2002 Z. z. o pobyte 
cudzincov : 

 
  21 ods. 1 „Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný 

útvar po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom cudzincovi, 

ktorý je žiakom alebo študuje na škole v Slovenskej republike“. 

 

 ustanovenie prinášalo aplikačné problémy 



 Zákon NR SR č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov : 

 
 24 ods. 1 : „Prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar, ak nie 

sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa 33 ods. 4, štátnemu príslušníkovi 

tretej krajiny, ktorý 

 a) je žiakom strednej školy 

 b) je poslucháčom jazykovej školy, 

 c) je študentom vysokej školy, alebo 

 d) sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej 

škole, ktorá je organizovaná vysokou školou v Slovenskej republike. 

  

Udelenie prechodného pobytu na účel štúdia až na 6 rokov! 

 



 Zákon NR SR č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov : 

 22 ods. 1 : „Povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti môže udeliť 
policajný útvar cudzincovi, ktorý nie je podnikateľom alebo nie je v pracovnoprávnom 
vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, na 

 lektorskú činnosť 

 umeleckú činnosť 

 športovú činnosť 

 stáž v rámci štúdia mimo územia SR 

 činnosť vyplývajúcu z programov vlády SR alebo z programov EHP 

 plnenia záväzku SR vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy 

 liečenie, a ak je to potrebné, povolenie sa môže udeliť aj cudzincovi, ktorý sprevádza  

 dobrovoľnícku činnosť 

 Ods. 2 : Povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar po splnení 
podmienok ustanovených týmto zákonom cudzincovi, ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na čas 
potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac však na dva roky. Cudzinec, ktorému policajný útvar 
udelí povolenie, môže vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného 
vzťahu, ktorého predmetom je pedagogická činnosť, a za podmienok v rozsahu ustanovenom 
osobitným predpisom. 

 



 Zákon NR SR č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov : 

 25 ods. 1 : „Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar, ak 

nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa 33 ods. 4, štátnemu príslušníkovi 

tretej krajiny, ktorý nie je podnikateľom, na 

 lektorskú činnosť 

 umeleckú činnosť 

 športovú činnosť 

 stáž v rámci štúdia mimo územia SR 

 činnosť vyplývajúcu z programov vlády SR alebo z programov EÚ 

 plnenia záväzku SR vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy 

 Poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo na sprevádzanie štátneho príslušníka tretej krajiny, 

ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, ak je to potrebné 

 dobrovoľnícku činnosť 

 činnosť novinára akreditovaného v SR 

 Výskum a vývoj – samostatný účel prechodného pobytu! (smernica Rady 

71/2005 ES) 

 

 



  

 Zákon NR SR č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov : 

 

 
  26 ods. 1 : „Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja udelí policajný útvar, ak 

nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa 33 ods. 4, štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny, ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní,  
na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac však na dva roky. Štátny 
príslušník tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel 
výskumu a vývoja, môže podnikať. 

 

 

 samostatný účel z dôvodu lepšej prehľadnosti transpozície smernice Rady 71/2005 
ES 

 



 31 ods. 3 : možnosť podania žiadosti aj na území SR na policajnom útvare 

všetkým  štátnym príslušníkom tretej krajiny (aj vízovým) 

 32 ods. 1 : žiadosť musí pri podaní obsahovať všetky náležitosti, inak žiadosť 

nebude prijatá 

 32 ods. 3 : doklad o bezúhonnosti neprikladá štátny príslušník tretej krajiny podľa 

24 ods. 1 písm. a) (žiak strednej školy) 

 32 ods. 9 :  študenti, ktorí majú povolený prechodný pobyt podľa 24 nie sú 

povinní do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte odovzdať doklad o zdravotnom 

poistení 

 111 ods. 1 písm. c) : povinnosť preukázať totožnosť a oprávnenosť pobytu 

predložením platného cestovného dokladu a dokladu o pobyte 

 126 ods. 1 : vstupovanie do pracovnoprávneho vzťahu 

 

 Zmeny aj v zákone NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch! 

 

 



 

 

 

 

Ďakujem za pozornosť. 


