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Upravuje (§1) 

 
• Pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc SR a v oblasti pobytu 

cudzincov na území SR 
• Pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti víz 
• Podmienky vstupu cudzincov na územie SR a podmienky vycestovania cudzincov z 

územia SR, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise (Kódex schengenských 
hraníc Nariadenie EP a Rady č. 562/2006) 

• Podmienky pobytu 
• Vydávanie dokladov pre cudzincov 
• Evidencie osôb a kontroly pobytu 
• Administratívne vyhostenie a zákaz vstupu 
• Zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny a umiestnenie v zariadení 
• Policajný prevoz štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie SR a policajný sprievod 

štátneho príslušníka tretej krajiny z územia SR 
• Letecký tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie SR 
• Práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte 
• Priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a pobytu 

 



Vymedzenie niektorých pojmov (§2) 

• Cudzinec – je každý, kto nie je štátnym občanom SR 
• Občan Únie – je každý, kto nie je štátnym občanom SR a je štátnym občanom 

niektorého členského štátu 
• Štátnym príslušníkom tretej krajiny – je každý, kto nie je štátnym občanom SR ani 

občanom Únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej 
príslušnosti 

• Rodinným príslušníkom občana únie – je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je: 
a) Jeho manžel 
b) Jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela 
c) Jeho závislý príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela 
d) Akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou 

osobou v krajine, z ktorej prichádza 
e) Akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho 

domácnosti 
f) Akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych 

zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť 
g) Jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah 
h) Štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu rodinného príslušníka občana Únie v členskom 

štáte, kde občanom Únie je štátny občan SR, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na 
pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie SR a spĺňa niektorú z podmienok 
uvedených v písmene a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi SR 

 



Príslušnosť na konanie vo veci pobytu 

Vo veciach pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov koná 
policajný útvar podľa miesta pobytu alebo predpokladaného 
pobytu, ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Ak ide 
o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza 
do zamestnania cez štátnu hranicu zo susedného štátu, koná 
policajný útvar podľa miesta výkonu zamestnania, ak ide o 
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza cez 
štátnu hranicu zo susedného štátu do školy, koná policajný útvar 
podľa sídla školy.  



ÚTVARY ÚHCP P PZ 

RHCP Bratislava 

Od 1.4.2011 zrušené RCP Nitra 

Od 1.4.2011 zrušené OCP PZ 

RCP Banská Bystrica 

RHCP Prešov 

RHP Sobrance 

Oddelenie cudzineckej polície PZ 

Oddelenie hraničnej kontroly PZ 

Oddelenie hraničnej kontroly PZ – letisko 

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov 

Oddelenie azylu 



Druhy pobytov pre cudzinca na území SR 

1. krátkodobý pobyt – pobyt do 90 dní od vstupu (čl. 5 Kódexu 
schengenských hraníc) 

2. pobyt na základe národného víza – pobyt dlhší ako 90 dní 
max. jeden (1) rok (§15 zákona o pobyte cudzincov) 

3. prechodný pobyt (§20 zákona o pobyte cudzincov) 

4. trvalý pobyt (§42 zákona o pobyte cudzincov) 

5. tolerovaný pobyt (§58 zákona o pobyte cudzincov) 

6. pobyt občana Únie (§63 zákona o pobyte cudzincov) 

7. pobyt rodinného príslušníka občana Únie (§63 zákona o 
pobyte cudzincov) 

 



Národné vízum (§15) 

Môže byť udelené štátnemu príslušníkovi tretej krajiny: 
a) Ak je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v SR 

b) Na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 

c) Ak je to v záujme SR 

d) Ak je rodinným príslušníkom azylanta alebo cudzinca, ktorému sa 
poskytla doplnková ochrana v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť štátu 
alebo verejný poriadok 

 

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac 
na jeden rok; v prípade ak ide o udelenie v súvislosti s písmenom 
a), udelí sa na dobu 90 dní; v prípade ak ide o udelenie v 
súvislosti s písmenom c), udelí sa na nevyhnutne potrebný čas. 

 



Prechodný pobyt (§20) 

Oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, 
vycestovať a opätovne vstupovať na územie SR v čase, na aký mu 
bol policajným útvarom udelený. 

 

Je viazaný na jeden účel, ak štátny príslušník tretej krajiny chce 
vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný 
pobyt, musí podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak 
tento zákon neustanovuje inak. 

 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný 
pobyt, môže počas prechodného pobytu študovať. 



Prechodný pobyt 

Účel prechodného pobytu 
 

 podnikanie (§22) 
 zamestnanie (§23) 
 štúdium (§24) 
 osobitná činnosť (§25) 
 výskum a vývoj (§26) 
 zlúčenie rodiny (§27) 
 plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 

(§28) 
 priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (§29) 
 priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom 

štátne (§30) 
 



Konanie o prechodnom pobyte 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu 

 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník 
tretej krajiny osobne: 

 

 v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, 
ktorý mu vydal cestovný doklad  

 

 na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má 
bydlisko 

 

 na policajnom útvare, ak sa na území SR zdržiava oprávnene 

 



Konanie o prechodnom pobyte 

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia 
 
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive, k žiadosti je povinný 
predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti, ktoré ustanovuje zákon, inak zastupiteľský úrad alebo policajný 
útvar žiadosť neprijme. 
 
Náležitosťami, ktoré je povinný štátny príslušník tretej krajiny predložiť k žiadosti sú dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 
cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce: 
 
• Účel pobytu (potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy alebo školy o prijatí štátneho príslušníka tretej krajiny 

na štúdium) 
• Bezúhonnosť (výpis z registra trestov, ktorého je štátnym príslušníkom, úradne preložený do slovenského jazyka, 

výpis z registra trestov štátu, v ktorom  sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiaval počas šiestich po sebe 
nasledujúcich mesiacoch, úradne preložený do slovenského jazyka)  

• Finančné zabezpečenie pobytu (výpis z osobného účtu vedený v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, 
potvrdenie o udelení štipendia, potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpečení finančných 
prostriedkov počas pobytu alebo čestné vyhlásenie osoby, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny 
finančné zabezpečenie pobytu doložené výpisom z osobného účtu) 

• Zabezpečenie ubytovania (list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva  z katastra nehnuteľností vydaný na meno 
štátneho príslušníka tretej krajiny, overená nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z 
listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti napr. doklad o pridelení bytu, 
potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne, overené 
čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania a výpis z listu vlastníctva alebo 
doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, alebo dohoda o hosťovaní, ak obsahuje aj 
zabezpečenie ubytovania.  



Konanie o prechodnom pobyte 

Doklady potrebné po udelení prechodného pobytu 

 

 doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie (do 30 dní od 
prevzatia DoPP) 

 

 lekársky posudok, potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá 
ohrozuje verejné zdravie (do 30 dní od prevzatia DoPP, nie 
starší ako 30 dní) 

 



Konanie o prechodnom pobyte 

Lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu 
 
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní; vo 
viac zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní. 
 
Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými 
náležitosťami ak ide o: 
a) Prechodný pobyt na účel štúdia, osobitnej činnosti, vedy a výskumu a 

priznania postavenia Slováka žijúceho v zahraničí 
b) Štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre 

zahraničného investora v SR a zároveň je občanom členského štátu 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

c) Štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre 
významného zahraničného investora v SR 

d) Manžela štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v písmene b) a c) 
alebo dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny 
uvedeného v písmene b) alebo c) 



Konanie o prechodnom pobyte 

Obnovenie prechodného pobytu na účel štúdia 
 
Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom tlačive na 
policajnom útvare najneskôr v posledný deň platnosti prechodného pobytu. K žiadosti o obnovenie prechodného 
pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad, inak policajný útvar žiadosť neprijme. 
 
K žiadosti je štátny príslušník tretej krajiny povinný priložiť jednu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúcu jeho 
aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú: 
 
a) Účel pobytu (potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy alebo školy o prijatí štátneho príslušníka tretej krajiny 

na štúdium) 
b) Finančné zabezpečenie pobytu (výpis z osobného účtu vedený v banke na meno štátneho príslušníka tretej 

krajiny, potvrdenie o udelení štipendia, potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpečení 
finančných prostriedkov počas pobytu alebo čestné vyhlásenie osoby, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny finančné zabezpečenie pobytu doložené výpisom z osobného účtu) 

c) Zdravotné poistenie (študenti nedokladajú)  
d) Zabezpečenie ubytovania (list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva  z katastra nehnuteľností vydaný na meno 

štátneho príslušníka tretej krajiny, overená nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis 
z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti napr. doklad o pridelení 
bytu, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne, 
overené čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania a výpis z listu 
vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, alebo dohoda o hosťovaní, ak 
obsahuje aj zabezpečenie ubytovania)  
 



Konanie o prechodnom pobyte 

Zamietnutie žiadosti je upravené v §33 ods. 4 zákona o pobyte 
cudzincov 

 

Zánik prechodného pobytu je upravený v §35 zákona o pobyte 
cudzincov 

 

Zrušenie prechodného pobytu je upravený v §36 zákona o 
pobyte cudzincov 

 



Pobyt občana Únie (§63) 

Pobyt občana Únie je trvalým pobytom 
 

Právo na pobyt občana Únie 
Občan Únie, ktorý je držiteľom platného preukazu totožnosti alebo 
cestovného dokladu, je oprávnený zdržiavať sa na území SR tri (3) mesiace 
odo dňa vstupu na územie SR. 
 
Občan únie má právo na pobyt dlhší ako tri (3) mesiace, ak 
a) je zamestnaný na území SR 
b) je samostatne zárobkovo činnou osobou na území SR 
c) má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov 
d) študuje na základne, strednej alebo vysokej škole v SR 
e) je u neho predpoklad že sa zamestná 
f) je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k 

nemu pripája a ktorý spĺňa podmienky na pobyt podľa písmen a) až e) 



Pobyt občana Únie 

Právo na trvalý pobyt občana Únie 

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území SR zdržiava 
oprávnene nepretržite počas obdobia piatich (5) rokov (s výnimkami 
uvedenými v zákone). 

 

Za nepretržitý pobyt sa považuje: 

 dočasná neprítomnosť na území SR nepresahujúca spolu šesť (6)  
mesiacov v roku 

 neprítomnosť na území SR počas výkonu povinnej vojenskej služby 

 neprítomnosť na území SR trvajúca maximálne dvanásť (12) po sebe 
nasledujúcich mesiacov z dôvodu tehotenstva a pôrodu, vážnej 
choroby, štúdia, odborného vzdelávania, vyslania do zahraničia 
alebo z iných vážnych dôvodov 



Doklady pre cudzincov 

V zmysle zákona o pobyte cudzincov policajný útvar na žiadosť 
cudzinca vydáva: 

 Doklad o pobyte (§73) 

 

 



Kontrola pobytu (§75) 

Policajný útvar vykonáva kontrolu: 

 oprávnenosti pobytu, plnenia podmienok pobytu a 
dodržiavania povinností cudzinca 

 dodržiavania povinností inými fyzickými osobami a 
právnickými osobami v súvislosti s pobytom 

 

Pri kontrole je policajt oprávnený: 

 vstupovať na miesta určené na podnikanie, zamestnanie alebo 
štúdium a do priestorov ubytovacích zariadení 

 požadovať preukázanie totožnosti a vyžadovať vysvetlenie ku 
skutočnostiam, ktoré sú predmetom kontroly 



Prechodné a záverečné ustanovenia 

Bezúhonnosť (§121) štátny príslušník tretej krajiny preukazuje: 

• výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom 

• výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa v posledných troch 
(3) rokoch zdržiaval 

• rovnocenná listina alebo čestné prehlásenie 

Doklady vydané v cudzom jazyku (§126 ods. 3) – potrebný 
úradný preklad do štátneho jazyka, prípadne doklady vydané v 
Českej republike v českom jazyku 

Doklady vydané orgánmi cudzích štátov (§126 ods. 5) – musia 
byť opatrené doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná 
zmluva neustanovuje inak. 



Prechodné a záverečné ustanovenia 

Povolenie na pobyt podľa doterajších predpisov sa považuje za 
povolenie na pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov 

 

Občan Únie ktorý sa zdržiava na území SR dlhšie ako tri mesiace 
a nemá registrovaný pobyt podľa doterajších predpisov je 
povinný požiadať o registráciu pobytu na území SR do 30 dní od 
účinnosti zákona o pobyte cudzincov 

 

Doklad o pobyte Slováka žijúceho v zahraničí vydaný podľa 
doterajších predpisov stráca platnosť najneskôr 30. júna 2012. 


