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Novela zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z. z.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/801 z 11.
mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín
na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby,
výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair.

Účinnosť novely zákona od 1. mája 2018

Štátni príslušníci tretích krajín
Hlavné zmeny:
 Mobilita študentov a výskumníkov v rámci EÚ
 Obnova prechodného pobytu na účel hľadania zamestnania
 Doklad o bezúhonnosti – zmena pri výskumníkoch pri pobyte na
účel výskumu a vývoja

Štátny príslušník tretej krajiny - vstup

◦

Štátny príslušník tretej krajiny
Je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Európskej
únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti.



Povinnosť spĺňať podmienky podľa čl. 6 Kódexu schengenských hraníc
(Nariadenie EP a RADY (EÚ) č. 399/2016)

•
•
•
•

90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia
Platný cestovný doklad
Platné vízum
Zdôvodnenie účelu, dostatočné finančné prostriedky na celú dĺžku plánovaného
pobytu a na návrat
Bezpečnostné hľadisko

•

Pobyt do 90 dní


V rámci pobytu do 90 dní od vstupu na územie SR môže pri niektorých účeloch
prechodného pobytu štátny príslušník tretej krajiny vykonávať činnosť (podľa účelu
pobytu) aj bez udeleného prechodného pobytu.


•
•
•

Podmienky:
splnenie podmienky vstupu
splnenie povinnosti hlásenia pobytu
splnenie podmienok viažucich sa k jednotlivým účelom pobytu

◦

(účel: štúdium na VŠ (vrátane doktorandského výskumu), výskum a vývoj na základe
dohody o hosťovaní, stáž, lektorská/umelecká činnosť/ činnosť vyplývajúca z programov
vlády SR/programov EÚ/ medzinárodnej zmluvy zaväzujúcej SR)

Pobyt nad 90 dní – prechodný pobyt
◦

◦

Od 01.05.2018 nie je možné podať si žiadosť o udelenie prechodného pobytu priamo na
príslušnom útvare CP, ak sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava na území SR na základe
platného schengenského víza.
Národné vízum

•

Zahraničný študent (štúdium)

•

Zahraničný doktorand (štúdium, osobitná činnosť, výskum a vývoj)

•

Stážista v rámci VŠ štúdia mimo SR alebo do 2 rokov po skončení VŠ (osobitná
činnosť)

•

Vysokoškolský učiteľ (osobitná činnosť, zamestnanie, modrá karta)

•

Výskumník (výskum a vývoj, osobitná činnosť, zamestnanie)

•

Rodinný príslušník (zlúčenie rodiny)

Štúdium


účel pobytu – potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, školy o prijatí na
štúdium alebo potvrdenie organizácie administratívne zabezpečujúcej programy
schválené vládou SR alebo programy EÚ na základe zmluvy s príslušným orgánom
štátnej správy (potvrdenie o udelení štipendia),



finančné zabezpečenie pobytu – potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na
meno štátneho príslušníka tretej krajiny, potvrdenie o udelení štipendia, kde je
uvedená výška štipendia, potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby
o zabezpečení finančných prostriedkov počas pobytu alebo čestné vyhlásenie osoby,
že poskytne danej osobe finančné zabezpečenie počas pobytu spolu s potvrdením o
zostatku na účte,



výpis/y z registra trestov (apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é) z
domovskej krajiny a z každej krajiny, kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt
dlhší ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,



Ubytovanie - nemusí dokladovať.

Štúdium
 Prechodný pobyt za účelom hľadania zamestnania
◦

Predlženie pobytu o dodatočných 9 mesiacov*
• VŠ diplom získaný počas štúdia na SK/potvrdenie o skončení VŠ na SK

 Možnosť pracovať najviac 20 hodín týždenne bez povolenia na zamestnanie a
potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

*(Podľa § 24 ods. 1 písm. b) príslušník 3.krajiny, ktorý po skončení štúdia na území SR
s cieľom hľadať si prácu alebo začať podnikať)

Výskum a vývoj




dohoda o hosťovaní:
finančné zabezpečenie pobytu
výpis z registra trestov (vyššie overený, teda apostilovaný alebo
superlegalizovaný), len z krajiny, v ktorej mal v posledných 10 rokoch
najdlhšie bydlisko

 Možnosť vykonávať pedagogickú činnosť max 50 dní v kalendárnom roku bez
povolenia na zamestnanie a potvrdenia o obsadení VPM
 Prechodný pobyt za účelom hľadania zamestnania
•

Predlženie pobytu o dodatočných 9 mesiacov*
• potvrdenie od VŠ/výskumnej organizácie o ukončení výskumnej činnosti
príslušného výskumníka

*(Podľa § 26, výskumník z tretej krajiny, ktorý po skončení výskumnej činnosti chce zostať na území SR
s cieľom hľadať si prácu alebo začať podnikať)

Osobitná činnosť


lektori:
•



účastníci programov vlády SR alebo programov EÚ:
•



potvrdenie o výkone lektorskej činnosti od prijímajúcej VŠ

medzinárodná zmluva alebo potvrdenie orgánu štátnej správy/potvrdenie organizácie
administratívne zabezpečujúcej program vlády SR alebo program EÚ (napr. dekrét o udelení
štipendia, potvrdenie o výkone výskumnej činnosti v rámci plnenia záväzkov
z medzinárodnej zmluvy),

stážisti v rámci VŠ štúdia mimo územia SR alebo do 2 rokov po skončení štúdia
•

•
•
•

potvrdenie o stáži (opis programu odbornej prípravy vrátane vzdelávacieho cieľa, dĺžka
trvania odbornej prípravy, podmienky umiestnenia a dohľadu v rámci stáže, pracovný čas
stáže a právny vzťah medzi stážistom a prijímajúcou organizáciou),
vysokoškolský diplom (nie starší ako 2 roky v čase podania žiadosti o PP)
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, alebo potvrdenie vysokej školy o
prebiehajúcom VŠ štúdiu,
zameranie stáže sa musí zhodovať s dosiahnutým/prebiehajúcim vysokoškolským
vzdelaním

Osobitná činnosť


účel pobytu



finančné zabezpečenie pobytu



výpis/y z registra trestov (apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é) z
domovskej krajiny a z každej krajiny, kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt
dlhší ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,



doklad preukazujúci ubytovanie na najmenej 6 mesiacov



ubytovanie sa nedokladuje v prípade činnosti vyplývajúcej z programov vlády SR

alebo EÚ/ medzinárodnej zmluvy/stážistov

Zamestnanie


V prípade zamestnávania pedagogických zamestnancov,
vysokoškolských učiteľov, výskumníkov alebo umelcov na
VŠ, alebo zamestnancov výskumu a vývoja na výkon
sústavnej vzdelávacej činnosti alebo vedeckej činnosti sa
neprihliada na situáciu na trhu práce.



Zamestnávateľ nemá povinnosť nahlasovať voľné
pracovné miesto a cudzinec môže o prechodný pobyt
požiadať hneď, bez zdržania.

Mobilita študenta vysokej školy
Prechodný pobyt sa nevyžaduje do 360 dní od začiatku pobytu na území SR, ak:
•

štátny príslušník tretej krajiny je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného
niektorým z členských štátov na účel štúdia na vysokej škole

•

vysoká škola v SR, v ktorej bude vykonávať mobilitu, oznámila úmysel vykonávať
mobilitu pred jeho príchodom na územie SR
(ÚHCP P PZ – kontakt marianna.supolova@minv.sk)

◦
•

štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný
poriadok alebo verejné zdravie

•

VŠ je povinná písomne oznamovať policajnému útvaru aj úmysel o vyslaní svojich
študentov do 3 pracovných dní, odkedy sa o tomto úmysle dozvedela dozvedela.

Mobilita študenta vysokej školy
VŠ v SR zasiela:
•

doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny uskutočňuje časť štúdia na území SR
v rámci programu EÚ, programu vlády SR alebo viacstranného programu, ktoré
zahŕňajú opatrenia v oblasti mobility, alebo doklad medzi dvoma alebo viacerými
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania

•

doklad o tom, že prijala štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium

•

platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel štúdia na vysokej
škole (jednotný formát)

•

platný cestovný doklad

•

informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility

•

doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu, študijných nákladov a nákladov
na vycestovanie späť do členského štátu (životné minimum na každý mesiac pobytu)
alebo dekrét o udelení štipendia vydané VŠ na území SR

Mobilita výskumného pracovníka
◦

Prechodný pobyt sa nevyžaduje do jedného roka od začiatku pobytu na území SR v
prípade, ak:

•

štátny príslušník tretej krajiny je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného
niektorým z členských štátov na účel výskumnej činnosti

•

výskumná organizácia v SR, v ktorej bude vykonávať mobilitu, oznámila úmysel
vykonávať mobilitu pred jeho príchodom na územie SR
(ÚHCP P PZ – kontakt marianna.supolova@minv.sk)

◦
•

štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný
poriadok alebo verejné zdravie

•

VŠ/výskumná organizácia je povinná písomne oznamovať policajnému útvaru
vyslanie výskumníkov do 3 pracovných dní, odkedy sa o tomto úmysle dozvedela.

Mobilita výskumného pracovníka
VŠ/výskumná organizácia v SR zasiela:
•

doklad, že štátny príslušník tretej krajiny uskutočňuje časť výskumnej činnosti na
území SR (napr. dohoda o hosťovaní, pozývací list, dekrét o udelení štipendia)

•

dohodu o hosťovaní (preložená do SJ úradným prekladateľom) štátneho príslušníka
tretej krajiny s prijímajúcou inštitúciou z členského štátu, ktorý mu udelil pobyt

•

platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel výskumnej
činnosti (jednotný formát)

•

platný cestovný doklad

•

informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility

•

doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu a nákladov na vycestovanie späť
do členského štátu

Mobilita rodinného príslušníka
◦

Prechodný pobyt sa nevyžaduje na čas, kedy uplatňuje mobilitu garant (výskumník),
ak:

•

štátny príslušník tretej krajiny je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného
niektorým z členských štátov

•

výskumná organizácia v SR v ktorej bude vykonávať mobilitu garant, oznámila
úmysel vykonávať mobilitu pred jeho príchodom na územie SR
(ÚHCP P PZ – kontakt marianna.supolova@minv.sk)

◦
•

štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný
poriadok alebo verejné zdravie

Mobilita rodinného príslušníka
VŠ/výskumná organizácia v SR zasiela:
•

doklad, ktorým preukáže rodinný vzťah ku garantovi (výskumník)

•

platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel zlúčenia rodiny
(jednotný formát)

•

platný cestovný doklad

•

informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility

•

doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu a nákladov na vycestovanie späť
do členského štátu (životné minimum na každý mesiac pobytu) alebo potvrdenie
výskumnej organizácie na území SR

Elektronický objednávací systém
◦

V súčasnosti je spustená testovacia prevádzka plošného elektronického
objednávacieho systému na rozšírenom stránkovom pracovisku zriadenom
Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave na oddelení cudzineckej
polície Policajného zboru Bratislava.

◦

V tejto súvislosti je možné objednať na vybavenie nasledovné kategórie cudzincov:

◦
◦
◦

1. štipendisti vlády SR,
2. študenti vysokej školy na doktorandskom štúdiu,
3. lektori pôsobiaci na vysokej škole.

◦

Informácie a formuláre v súvislosti s objednávaním sa na vybavenie je možné získať
na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na webovom odkaze:

◦

http://www.minv.sk/?stipendisti-vlady-sr-studenti-doktorandskeho-studia-a-lektoriposobiaci-na-vs

www.euraxess.sk

https://www.euraxess.sk/sk/main/prakticke-info/zivot-v-zahranici/dokumenty/publikacie

/

Ďakujem za pozornosť
◦ www.euraxess.sk
◦ karla.zimanova@saia.sk
◦ silvia.kotulicova@saia.sk

