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Metodické usmernenie č.48/2011 pre prijímanie cudzincov 
na vykonávanie činností vo výskume a vývoji 

• Transpozícia smernice Rady 2005/71/ES o osobitnom postupe prijímania štátnych 
príslušníkov tretích krajín na vykonávanie výskumu a vývoja do novelizácie 
zákona č. 172/2005 Z. z. (2008)  
 

• 15.júla 2011 vstúpilo do platnosti Metodické usmernenie č.48/2011 pre 
prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji (MU) 
 

• MU upravuje postup pri prijímaní cudzincov, ktorí nie sú občanmi členských 
štátov Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o európskom 
hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, na vykonávanie činnosti  vo 
výskume a vývoji 
 

• Obsahuje vzor povolenia prijímať cudzincov na vykonávanie činností vo výskume 
a vývoji podľa §26b ods.7 zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 
výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov a tiež vzor dohody o hosťovaní, 
čím organizácia prijímajúca cudzincov nemusí tvoriť jej obsah 



Povolenie prijímať cudzincov 

• Právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá chce 
získať povolenie na prijímanie cudzincov, predloží na 
ministerstvo, Sekciu vedy a techniky, žiadosť o povolenie 
prijímať cudzincov a preukáže, že: 

- má určené ciele a zámery vo výskume a vývoji 
- je ochotná podpísať dohodu o hosťovaní  s cudzincom a 

má prostriedky na uzatvorenie tejto dohody 
- má osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a 

vývoja 
 
• Zoznam organizácií, ktorým bude vydané takéto povolenie 

bude zverejnený na centrálnom informačnom portáli pre 
vedu, výskum a inovácie. 



Dohoda o hosťovaní 

• Prijímajúca organizácia a cudzinec uzatvárajú dohodu o hosťovaní 
podľa §26b zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 
výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov 
 

• Dohoda o hosťovaní je jedným z podkladov, ktoré potrebuje 
cudzinec pre získanie povolenia na pobyt podľa osobitného 
predpisu (zákon č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov ;účinnosť od 
januára 2012), podľa ktorého bude cudzinecká polícia overovať, či 
organizácia vykonávajúca výskum a vývoj má povolenie prijímať 
cudzincov z tretích krajín na vykonávanie činností vo výskume a 
vývoji 

 
• Predčasné ukončenie dohody o hosťovaní cudzinca oznámi 

prijímajúca organizácia policajnému orgánu vydávajúcemu 
povolenie na prechodný pobyt cudzinca 



Ďakujem Vám za pozornosť! 

marta.cimbakova@minedu.sk 


