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Z Á  K O N
z 10. mar ca 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa  zá kon č. 480/2002 Z. z. o azy le a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov a o do pl ne ní zá ko na č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl

(škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 480/2002 Z. z. o azy le a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 606/2003 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 6 sa v pr vej vete na konci bod ka na hrá dza
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa slo vá „žia da te¾, kto rý je 
v ústav nej zdra vot nej sta rost li vos ti, na chá dza sa vo vý -
ko ne väz by, vý ko ne tres tu od ňa tia slo bo dy ale bo v za ria -
de ní pre cu dzin cov pod ¾a oso bit né ho predpisu6a) do
24 ho dín od pre pus te nia zo zdra vot níc ke ho za ria de nia
pre cu dzin cov, ús ta vu na vý kon väz by, ús ta vu na vý kon
tres tu od ňa tia slo bo dy ale bo zo za ria de nia pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.6a)“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6a znie:

„6a) Zá kon č. 48/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

2. V § 7 sa  vy púš �a jú slo vá „ani opa ko va ne“, za slo vo
„umies tne ný“ sa vkla da jú slo vá „a ak ide o žia da te ¾a  po -
d¾a § 22 ods. 3 v po by to vom tá bo re, v kto rom bol na po sle -
dy umies tne ný“  a slo vo „sied mich“ sa na hrá dza slo vom
„pia tich“.

3. V § 10  ods. 1 písm. b) sa za slo vo „azy lan ta“  vkla da -
jú slo vá „ale bo oso by pod ¾a pís me na a)“.

4. V § 11 ods. 1 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „pod ¾a me -
dzi ná rod nej zmlu vy, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via -
za ná,“.

5. V § 11  sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý znie:
„(3) Mi nis ter stvo bez od klad ne in for mu je žia da te ¾a

o tom, že sa zis �u je, či je iný štát prí sluš ný na ko na nie
o jeho žia dos ti o ude le nie azy lu; po čas zis �o va nia ne ply -
nie le ho ta na roz hod nu tie.“.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 4.

6. V § 19 ods. 1 pís me no f) znie:
„f) sa žia da te¾ bez po vo le nia viac ako se dem dní zdr žia va 

mimo azy lo vé ho za ria de nia,“.

7. V § 19 ods. 1 písm. g) sa na kon ci vy púš �a bod ka
a pri pá ja sa slo vo „ale bo“.

8. V § 19 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie:
„h) zis tí, že oso ba, kto rá po žia da la o ude le nie azy lu, nie

je účast ní kom ko na nia.“.

9. § 20 vrá ta ne nad pi su znie: 

„§ 20

Roz hod nu tie

(1) Mi nis ter stvo v ko na ní o azy le roz hod ne do 90 dní
od za ča tia ko na nia. Mi nis ter stvo pri roz ho do va ní vy chá -
dza naj mä z vý sled kov po ho vo ru a in for má cií o kra ji ne
pô vo du žia da te ¾a. Le ho tu na roz ho do va nie môže v odô -
vod ne ných prí pa doch pre dĺ ži� pred sta ve ný po ve re né ho
za mest nan ca mi nis ter stva,9) kto rý vo veci koná. O pre dĺ -
že ní le ho ty na roz hod nu tie vo veci žia dos ti o ude le nie
azy lu mi nis ter stvo žia da te ¾a pí som ne vy roz u mie.

(2) Roz hod nu tie o ude le ní azy lu sa vy dá va na dobu ne -
ur či tú. 

(3) Ak mi nis ter stvo za miet ne žia dos� ako zjav ne  ne -
opodstatnenú, roz hod ne o ne u de le ní azy lu ale bo o od ňa -
tí azy lu; vo vý ro ku roz hod nu tia uve die, či sa na cu dzin ca
vz�a hu je zá kaz vy hos te nia, ale bo vrá te nia pod ¾a § 47.

(4) Roz hod nu tie v ko na ní o azy le sa do ru ču je účast ní -
ko vi ko na nia, ak má účast ník ko na nia zá kon né ho zá -
stup cu ale bo opat rov ní ka zá kon né mu zá stup co vi ale bo
opat rov ní ko vi v mies te a čase ur če nom mi nis ter stvom.
Ak má oso ba uve de ná v pr vej vete zá stup cu na celé ko na -
nie na zá kla de pl no mo cen stva, do ru ču je sa roz hod nu tie
len to mu to zá stup co vi. Ak nie je mož né do ru či� roz hod -
nu tie v ko na ní o azy le pod ¾a pr vej vety a dru hej vety, roz -
hod nu tie sa do ru čí pod ¾a § 7.

(5) Účast ník ko na nia, jeho zá kon ný zá stup ca ale bo
opat rov ník, kto ré mu sa v ko na ní o azy le do ru ču je roz -
hod nu tie, musí by� pri pre vza tí roz hod nu tia oboz ná me -
ný s roz hod nu tím v ja zy ku, kto ré mu ro zu mie.

(6) Roz hod nu tie v ko na ní o azy le sa ozna mu je
a) azy lo vé mu za ria de niu, v kto rom je žia da te¾ umies t -

ne ný,
b) po li caj né mu út va ru prí sluš né mu pod ¾a mies ta azy lo -

vé ho za ria de nia, v kto rom je žia da te¾ umies tne ný,
ale bo pod ¾a mies ta po by tu žia da te ¾a, ak má ten to po -
vo le ný po byt mimo po by to vé ho tá bo ra, 

c) po li caj né mu út va ru pod ¾a mies ta po by tu azy lan ta, 
d) úra du vy so ké ho ko mi sá ra.“.

10. V § 21 ods. 3 sa slo vá „má od klad ný úči nok“ na hrá -
dza jú slo va mi „nemá od klad ný úči nok, ak súd ne roz hod -
ne inak11)“.

11. V § 21 ods. 4 sa slo vá „má od klad ný úči nok“ na hrá -
dza jú slo va mi „nemá od klad ný úči nok, ak súd ne roz hod -
ne inak11)“.
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12. § 22 a 23 zne jú:

„§ 22

(1) Žia da te¾ je po čas ko na nia o ude le nie azy lu opráv ne -
ný zdr žia va� sa na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ak ten to
zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Po skon če ní ka ran tén nych opat re ní sa žia da te¾
umiest ni v po by to vom tá bo re ale bo sa mu umož ní po byt
mimo po by to vé ho tá bo ra. Mi nis ter stvo môže umies tni�
žia da te ¾a na ne vy hnut ný čas v in teg rač nom stre di sku.

(3) Mi nis ter stvo môže po vo li� žia da te ¾o vi po byt mimo
po by to vé ho tá bo ra na zá kla de jeho pí som nej žia dos ti, ak
a) je schop ný uhra di� si všet ky vý dav ky spo je né s po by -

tom mimo po by to vé ho tá bo ra z  vlast ných pros tried -
kov ale bo

b) štát ny ob čan Slo ven skej re pub li ky s tr va lým po by -
tom na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo cu dzi nec
s po vo le ním na po byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky
pred lo ží pí som né čest né vy hlá se nie o tom, že za bez -
pe čí uby to va nie žia da te ¾a a úhra du všet kých vý dav -
kov spo je ných s jeho po by tom na úze mí Slo ven skej
re pub li ky.

(4) Žia da te ¾o vi sa po čas po by tu v azy lo vom za ria de ní
ale bo  in teg rač nom stre di sku  pos ky tu je
a) uby to va nie, 
b) stra vo va nie ale bo strav né,
c) zá klad né hy gie nic ké pot re by a iné veci, kto ré ne vy -

hnut ne pot re bu je na pre ži tie,  
d) vrec ko vé.

(5) Žia da te ¾o vi sa po čas ko na nia o ude le nie azy lu  po -
skytuje ne od klad ná zdra vot ná sta rost li vos�.

(6) V prí pa doch hod ných oso bit né ho zre te ¾a, ak sa na
zá kla de in di vi du ál ne ho po sú de nia zdra vot né ho sta vu
žia da te ¾a zis tia oso bit né pot re by na pos kyt nu tie zdra vot -
nej sta rost li vos ti, mi nis ter stvo za žia da te ¾a uhra dí vý -
dav ky za pos kyt nu tie zdra vot nej sta rost li vos ti nad roz -
sah uve de ný v od se ku 5.

(7) Po čas po by tu v po by to vom tá bo re žia da te¾ môže
 nav števova� kurz slo ven ské ho ja zy ka; vý dav ky s tým
spo je né uhrá dza mi nis ter stvo.

§ 23

(1) Žia da te¾ star ší ako 14 ro kov je  po po da ní vy hlá se -
nia pod ¾a § 3 ods. 1 po vin ný po dro bi� sa od ňa tiu dak ty lo -
sko pic kých od tlač kov, kto ré za bez pe čí po li caj ný út var.

(2) Žia da te¾  po prí cho de do zá chyt né ho tá bo ra, a ak ide 
o žia da te ¾a pod ¾a § 3 ods. 2 písm. c) po po da ní vy hlá se -
nia, je po vin ný po dro bi� sa fo to gra fo va niu.

(3) Žia da te¾ je po vin ný, ak mi nis ter stvo ne roz hod ne
inak,
a) zdr žia va� sa v pri jí ma com cen tre, ak ide o žia da te ¾a

pod ¾a § 3 ods. 2 písm. c), 
b) po prí cho de do zá chyt né ho tá bo ra 

1. po dro bi� sa zdra vot nej pre hliad ke a ka ran tén nym
opat re niam,

2. zdr žia va� sa v zá chyt nom tá bo re, 
c) po dro bi� sa úko nom, kto ré sú ne vy hnut né na zis te -

nie jeho fi nanč ných a ma jet ko vých po me rov,

d) na všte vo va� kurz slo ven ské ho ja zy ka, ak ide o žia da -
te ¾a, na kto ré ho sa vz�a hu je po vin ná škol ská do -
chádz ka.

(4) Žia da te¾ je tiež po vin ný
a) po skon če ní ka ran tén nych opat re ní do prá vo plat -

nos ti roz hod nu tia v ko na ní o ude le nie azy lu zdr žia -
va� sa v po by to vom tá bo re, ak ten to zá kon ne us ta no -
vu je inak,

b) ak má po vo le ný po byt mimo po by to vé ho tá bo ra, pri -
hlá si� sa do troch pra cov ných dní na po li caj nom út -
va re prí sluš nom pod ¾a mies ta svoj ho po by tu,

c) po čas po by tu v azy lo vom za ria de ní do dr žia va� vnú -
tor ný po ria dok,

d) ozná mi� mi nis ter stvu  do 20 dní na ro de nie svoj ho
die �a �a na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

e) na vy zva nie prí sluš ných or gá nov pre u ká za� svo ju to -
tož nos� pre u ka zom žia da te ¾a,

f) chrá ni� pre u kaz žia da te ¾a ale bo opráv ne nie na  po -
skytnutie zdra vot nej sta rost li vos ti pred stra tou, od -
cu dze ním, po ško de ním, zni če ním ale bo zne uži tím,

g) bez od klad ne ohlá si� mi nis ter stvu stra tu, od cu dze -
nie, po ško de nie, zni če nie ale bo zne uži tie pre u ka zu
žia da te ¾a ale bo opráv ne nia na pos kyt nu tie zdra vot -
nej  sta rost li vos ti,

h) odo vzda� mi nis ter stvu po ukon če ní ko na nia do kla dy
uve de né v pís me ne g).

(5) Mi nis ter stvo môže roz hod nú�, že žia da te¾ je po vin ný 
pri me ra ne uhrá dza� vý dav ky spo je né s jeho po by tom
v azy lo vom za ria de ní ale bo v in teg rač nom stre di sku ale -
bo vý dav ky za pos kyt nu tú zdra vot nú sta rost li vos�, ak
jeho fi nanč né ale bo ma jet ko vé po me ry sú také, že možno
od neho žia da� as poň čias toč nú úhra du vý dav kov  sú vi -
sia cich  s tým to po by tom. Roz klad pro ti ta ké mu roz hod -
nu tiu nemá od klad ný úči nok.

(6) Žia da te¾ do prá vo plat nos ti roz hod nu tia v ko na ní
o ude le nie azy lu ne smie vstu po va� do pra cov nop ráv ne ho 
vz�a hu ale bo ob dob né ho pra cov né ho vz�ahu12) ani pod -
ni ka�.13)“.  

13. V § 24 ods. 2 sa do te raj ší od kaz 14 ozna ču je ako
od kaz 6a a po znám ka pod čia rou k od ka zu 14 sa vy púš -
�a.

14. § 24 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Azy lant môže by� na zá kla de po vo le nia mi nis ter -

stva na ne vy hnut ný čas uby to va ný  v po by to vom tá bo re,
kde je po vin ný pri me ra ne uhrá dza� vý dav ky spo je né
s jeho po by tom.“.

15. V § 29 ods. 1 sa za slo vo „kon flik tom,“ vkla da jú slo -
vá „en de mic kým ná si lím,“.

16. V § 29 ods. 2 sa slo vo „roz hod nu tím“ na hrá dza slo -
va mi „v sú la de s roz hod nu tím Rady Eu róp skej únie“.

17. V § 31 od se ky 1 a 2 zne jú:
„(1) Cu dzi nec uve de ný v § 30 ods. 1 je po prí cho de do

zá chyt né ho tá bo ra po vin ný pos kyt nú� po ve re né mu za -
mest nan co vi mi nis ter stva osob né úda je na účel pos kyt -
nu tia do čas né ho úto či ska v roz sa hu pod ¾a prí lo hy č. 3.
Cu dzin co vi sa vydá do klad o po vo le ní na to le ro va ný po -
byt na úze mí Slo ven skej republiky14) s ozna če ním „OD Í -
DE NEC“, ak
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a) jeho prí chod na úze mie Slo ven skej re pub li ky za bez -
pe čo val Úrad vy so ké ho ko mi sá ra ale bo iná me dzi ná -
rod ná or ga ni zá cia ale bo 

b) ide o pre síd le nie cu dzin ca, kto ré mu pos ky to val do -
čas né úto či sko iný štát. 

(2) Ak ne jde o cu dzin ca pod ¾a od se ku 1 dru hej vety, po -
ve re ný za mest na nec   mi nis ter stva vy ko ná s cu dzin com
žia da jú cim o pos kyt nu tie do čas né ho úto či ska po ho vor
na účel zis te nia, či spĺ ňa pod mien ky na pos kyt nu tie do -
čas né ho úto či ska.“. 

18. V § 31 ods. 4 sa na kon ci bod ka na hrá dza čiar kou a 
pri pá ja jú sa slo vá „v odô vod ne ných prí pa doch môže túto
le ho tu pred sta ve ný po ve re né ho za mest nan ca mi nis ter -
stva, kto rý vo veci ko ná, pre dĺ ži� o 15 dní, a to aj opa ko -
va ne. O pre dĺ že ní le ho ty na roz hod nu tie mi nis ter stvo cu -
dzin ca pod ¾a od se ku 2  pí som ne vy roz u mie.“.

19. V § 31 ods. 7 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa slo vá „mi nis ter stvo bez od klad ne
ozná mi túto sku toč nos� prí sluš né mu po li caj né mu út va -
ru a pos kyt ne mu úda je pot reb né na vy da nie do kla du.“.

20. Za § 31 sa vkla dá § 31a, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 31a

Pos kyt nu tie do čas né ho úto či ska
na účel zlú če nia ro di ny

Mi nis ter stvo na účel zlú če nia ro di ny pos kyt ne do čas -
né úto či sko
a) man že lo vi od í den ca, ak man žel stvo trvá v štá te, kto -

rý od í de nec opus til z dô vo dov pod ¾a § 29 ods. 1 a od í -
de nec s tým vo pred pí som ne sú hla sí, 

b) slo bod ným de �om od í den ca a slo bod ným de �om
man že la od í den ca do 18 ro kov ich veku, 

c) iným blíz kym prí buz ným, ako sú uve de ní v pís me -
nách a) a b), ak žili s od í den com v spo loč nej do mác -
nos ti a boli úpl ne ale bo čias toč ne od ká za ní  na od í -
den ca.“. 

21. § 32 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Na účel pre síd le nia od í den ca do iné ho štá tu, v kto -

rom sa mu pos kyt ne do čas né úto či sko, mi nis ter stvo
vydá od í den co vi pre u kaz, kto ré ho vzor je uve de ný v prí lo -
he č. 4.“. 

22. V § 36 ods. 1 sa slo vá „ods. 1 až 3“ na hrá dza jú slo -
va mi „ods. 1 až 5“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta: „Ak ne -
možno umies tni� od í den ca do hu ma nit né ho cen tra,  po -
skytnú sa mu pros tried ky na zís ka nie uby to va nia na
úrov ni hu ma nit né ho cen tra.“.

23. V § 36 od sek 4 znie:
„(4) Mi nis ter stvo vydá od í den co vi v ja zy ku, kto ré mu

ro zu mie, pí som né po u če nie o jeho prá vach a po vin nos -
tiach, kto ré sú vi sia s pos kyt nu tím do čas né ho úto či ska.“.

24. V § 40 ods. 1 sa vy púš �a dru há veta.

25. V § 40 ods. 2 sa na kon ci pr vej vety bod ka na hrá dza 
čiar kou a pri pá ja jú sa slo vá „ak mi nis ter stvo ne roz hod ne 
inak.“.

26. V § 41 ods. 2 sa vy púš �a pís me no b). 

Do te raj šie pís me ná c) až e) sa ozna ču jú ako pís me ná b) 
až d).

27. V § 48 ods. 1 písm. e) sa na za čia tok vkla da jú slo vá
„úda je o mies te po by tu,“.

28. V § 48 ods. 2 sa slo vá „prí loh č. 1 a 2“ na hrá dza jú
slo va mi „prí loh č. 1 až 3“.

29. V § 49 od sek 3 znie: 
„(3) Mi nis ter stvo ne smie po čas ko na nia o azy le, po čas

tr va nia azy lu, po čas ko na nia o pos kyt nu tie do čas né ho
úto či ska  a po čas pos ky to va nia do čas né ho úto či ska  po -
skytnú� úda je pod ¾a § 48 do štá tu pod ¾a § 8 bez sú hla su
dotk nu tej oso by.“.

30. V § 51 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Roz klad pro ti
roz hod nu tiu o od ňa tí vrec ko vé ho nemá od klad ný úči -
nok.“.   

31. Za § 53 sa vkla da jú § 53a a 53b, kto ré zne jú:

„§ 53a

Tým to zá ko nom sa pre be rá práv ne zá väz ný akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 5.

§ 53b

(1) Pri ur če ní člen ské ho štá tu Eu róp skej únie zod po -
ved né ho za po sú de nie žia dos ti o ude le nie azy lu, kto rú
po dal štát ny ob čan tre tej kra ji ny v jed nom z člen ských
štá tov Eu róp skej únie, sa po u ži jú kri té riá a me cha niz my
uve de né v práv ne zá väz ných ak toch Eu róp skych spo lo -
čen stiev;22a) na po sú de nie žia dos ti o ude le nie azy lu, kto -
rú po dal cu dzi nec, kto ré mu bolo pos kyt nu té do čas né
úto či sko, je však zod po ved ný pre do všet kým člen ský štát,
kto rý sú hla sil s jeho pre síd le ním na svo je úze mie. 

(2) Štát nym ob ča nom tre tej kra ji ny pod ¾a od se ku 1 sa
ro zu mie kaž dý, kto nemá štát nu prí sluš nos� člen ské ho
štá tu Eu róp skej únie.22b)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 22a a 22b zne jú:

„22a) Na ria de nie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. feb ru ára 2003 usta -
no vu jú ce kri té riá a me cha niz my na ur če nie člen ské ho štá tu
zod po ved né ho za po sú de nie žia dos ti o azyl po da nej v člen -
skom štá te prí sluš ní kom tre tej kra ji ny (Úrad ný ves tník Eu -
róp skej únie L 050, 25/02/2003).
Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 1560/2003 z 2. sep tem bra 2003,
kto rým sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá na uplat ňo va nie Na -
ria de nia Rady (ES) č. 343/2003 usta no vu jú ce kri té riá a me -
cha niz my na ur če nie člen ské ho štá tu zod po ved né ho za po sú -
de nie žia dos ti o azyl po da nej v člen skom štá te prí sluš ní kom
tre tej kra ji ny (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 222,
05/09/2003).
Na ria de nie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. de cem bra 2000
upra vu jú ce zria de nie sys té mu „EU RO DAC“ na po rov ná va nie
od tlač kov prs tov na účin né uplat ňo va nie Dub lin ské ho do ho -
vo ru (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 316,
15/12/2000).
Na ria de nie Rady (ES) č. 407/2002 z 28. feb ru ára 2002 usta -
no vu jú ce ur či té pra vid lá na vy ko ná va nie Na ria de nia Rady
(ES) č. 2725/2000 upra vu jú ce zria de nie sys té mu „EU RO -
DAC“ na po rov ná va nie od tlač kov prs tov na účin né uplat ňo va -
nie Dub lin ské ho do ho vo ru (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo -
lo čen stiev L 062, 05/03/2002).

 22b) Na ria de nie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. feb ru ára 2003 čl. 17
ods. 1 zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva.“.
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32.  V prí lo he č. 1  deviatom bode písm. a) sa slo vá „rod -
ný ja zyk“ na hrá dza jú slo va mi „ma te rin ský ja zyk“.

33. Za prí lo hu č. 2 sa pri pá ja jú prí lo hy č. 3 až 5, kto ré
zne jú:

                                                                                                                                   „Prí lo ha č. 3 
                                                                                                                                      k zá ko nu č. 480/2002 Z. z.

Od tla čok pe čiat ky zá chyt né ho tá bo ra

Čís lo: .................................................

                                                                                                                             F O T O

                                                                                                                          3,5 x 4,5 cm

D O T A Z N Í K

cu dzin ca žia da jú ce ho o pos kyt nu tie do čas né ho úto či ska

  1. Priez vis ko: 

  2. Meno: 

  3. Pred chá dza jú ce priez vis ká: 

  4. Po hla vie (muž/žena): 

  5. Dá tum na ro de nia: 

  6. Mies to a štát na ro de nia:

  7. Štát ne ob čian stvo: 

      a) pô vod né

      b) sú čas né (uveï te všet ky štát ne ob čian stva)

      c) bez štát nej prí sluš nos ti (uveï te dô vo dy)

  8. Ná rod nos� a et nic ký pô vod: 

  9. Ja zy ko vá zna los�:

      a) ma te rin ský ja zyk

      b) ïal šie ja zy ky a stu peň ich zna los ti

10. Ná bo žen ské vy zna nie: 

11. Uveï te do kla dy, kto rý mi mô že te pre u ká za� svo ju to tož nos�:

      a) ces tov ný do klad (pas, čís lo, plat nos� do) 

      b) iné do kla dy (druh, čís lo, plat nos� do)

12. Ro din ný stav: 

13. Meno, priez vis ko  a dá tum na ro de nia man že la/ky (rod né meno man žel ky): 

14. Po čet a mená osôb, ku kto rým máte vy ži vo va ciu po vin nos�: 
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15. Uveï te mená, priez vis ká, dá tu my na ro de nia a po hla vie detí do 18 ro kov, v mene kto rých žia da te o pos kyt nu tie
do čas né ho úto či ska:      

16. Uveï te mená, priez vis ká a dá tu my na ro de nia ïal ších ro din ných prí sluš ní kov, kto rí vo svo jom mene žia da jú
o pos kyt nu tie do čas né ho úto či ska zá ro veň s vami:

17. Ostat ní čle no via ro di ny zdr žia va jú ci sa na úze mí Slo ven skej re pub li ky (meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia a váš 
vz�ah k tým to oso bám): 

18. Ostat ní čle no via ro di ny zdr žia va jú ci sa mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky (mies to ich po by tu a ostat né úda je
ako v bode 17): 

19. Uveï te mies to váš ho po sled né ho tr va lé ho po by tu za po sled ných 5 ro kov  pred prí cho dom do Slo ven skej re pub li -
ky (štát, mes to/obec, uli ca): 

20. Ke dy ste opus ti li svo ju kra ji nu: 

21. Opíš te vašu ces tu z kra ji ny, kto rú ste opus ti li, až po vstup do Slo ven skej re pub li ky (štá ty, dĺž ka po by tu v tých to
štá toch a spô sob pre pra vy): 

22. Zos ta li v kra ji ne, kto rú ste opus ti li, vám blíz ke oso by, voči kto rým máte zá väz ky: 

23. Kedy, kde a akým spô so bom ste vstú pi li na úze mie Slo ven skej re pub li ky:

V Y H L Á S E N I E 

Bol/a  som po u če ný/á o svo jich prá vach a po vin nos tiach počas po by tu na úze mí Slo ven skej re pub li ky, a to vrá ta ne
prá va zvo li� si práv ne ho zá stup cu a ob rá ti� sa  na Úrad vy so ké ho ko mi sá ra Or ga ni zá cie Spo je ných ná ro dov pre ute čen -
cov (UNHCR) a o prá ve kon tak to va� sa s iný mi  or ga ni zá cia mi za obe ra jú ci mi sa sta rost li vos �ou o od í den cov a azy lan tov.

Vy hla su jem, že otáz kam uve de ným v do taz ní ku som ro zu mel/a  a všet ky sku toč nos ti, kto ré  som uvie dol/a, sú prav di -
vé.

V ...............................................  dňa ........................................

.................................            ..............................                           ..........................................

      Pod pis cu dzin ca                 Pod pis tl moč ní ka               Pod pis po ve re né ho za mest nan ca mi nis ter stva
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Prí lo ha č. 4
k zá ko nu č. 480/2002 Z. z.

V Z O  R O  V Ý  P R E  U  K A Z  N A  P R E  S Í D  L E  N I E  O S Ô B
P O  Ž Í  V A  J Ú  C I C H  D O  Č A S  N Ú  O C H R A  N U

Pre u kaz

Ná zov štá tu, kto rý pre u kaz vy dal:

Re fe renč né čís lo:*)

Vy da né pod ¾a člán ku 26 smer ni ce 2001/55/ES z 20. júla 2001 o mi ni mál nych štan dar doch na pos ky to va nie do čas -
nej ochra ny v prí pa de hro mad né ho prí le vu vy síd le ných osôb a o opat re niach na pod po ru rov no vá hy úsi lia me dzi
člen ský mi štát mi pri pri jí ma ní ta kých osôb a zná ša ní z toho vy plý va jú cich dô sled kov. 

Pla tí iba na pre síd le nie z ...........................................................1) do ..............................................................2)

Dr ži te¾ sa musí do sta vi� na .................................................................3) do ....................................................4)

Vy da né v: ........................................................................................................................................................

PRIEZ VIS KO: ...................................................................................................................................................

KRST NÉ MENÁ: ...............................................................................................................................................

DÁ TUM A MIES TO NA RO DE NIA: ......................................................................................................................

U ne pl no le tej oso by me no/á a priez vis ko zá kon né ho zá stup cu: .........................................................................

PO HLA VIE: ..............................................................................................

ŠTÁT NA PRÍ SLUŠ NOSŤ: ...........................................................................

Dá tum vy da nia: .......................................................................................

PE ČIAT KA

Pod pis vy sta vo va te ¾a .................................. Pre kom pe tent né or gá ny ............................... 
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*) Re fe renč né čís lo pri de ¾u je štát, z kto ré ho sa usku toč ňu je pre síd le nie do iné ho člen ské ho štá tu.
1) Člen ský štát, z kto ré ho sa usku toč ňu je pre síd le nie.
2) Člen ský štát, do kto ré ho sa usku toč ňu je pre síd le nie.
3) Mies to, kam sa oso ba musí do sta vi� pri prí cho de do člen ské ho štá tu.
4) Ko neč ný ter mín, do ke dy sa musí oso ba do sta vi� pri prí cho de do člen ské ho štá tu.

 Fo to gra fia



To tož nos� dr ži te ¾a pre u ka zu bola zis te ná or gán mi ........................................................................................5) 6)

To tož nos� dr ži te ¾a pre u ka zu ne bo la zis te ná .......................................................................................................

Ten to do ku ment je vy da ný pod ¾a člán ku 26 smer ni ce 2001/55/ES a v žiad nom prí pa de ne pred sta vu je do ku ment,
kto rý by mal rov na kú plat nos� ako ces tov ný do klad opráv ňu jú ci na pre kro če nie von kaj ších hra níc ale bo do klad, kto -
rý po tvr dzu je to tož nos� oso by.
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5) Na zá kla de ïal ších ces tov ných do kla dov ale bo pre u ka zov to tož nos ti pred lo že ných úra dom.
6) Na zá kla de iných do kla dov ako ces tov ný do klad ale bo pre u kaz to tož nos ti.



                                                                                                                                     Prí lo ha č. 5
                                                                                                                                     k zá ko nu č. 480/2002 Z. z.

Zoz nam pre bra ných práv ne zá väz ných ak tov

Tým to zá ko nom sa pre be rá práv ne zá väz ný akt Eu róp skych spo lo čen stiev:

Smer ni ca Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o mi ni mál nych štan dar doch na pos ky to va nie do čas nej ochra ny v prí pa de 
hro mad né ho prí le vu vy síd le ných osôb a o opat re niach na pod po ru rov no vá hy úsi lia me dzi člen ský mi štát mi pri
 prijímaní ta kých osôb a zná ša ní z toho vy plý va jú cich dô sled kov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 212,
07/08/2001).

Pre klad toh to práv ne zá väz né ho ak tu sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tú tu pre ap ro xi -
má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.“.

Čl. II

Zá kon č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred -
ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 188/1988
Zb., zá ko na č.171/1990 Zb., zá ko na č. 522/1990 Zb.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 230/1994 
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 231/1994 Z. z., zá ko na č. 6/1998 Z. z., zá ko na
č. 5/1999 Z. z., zá ko na č. 229/2000 Z. z., zá ko na
č. 216/2001 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na
č. 506/2001 Z. z., zá ko na č. 334/2002 Z. z., zá ko na

č. 408/2002 Z. z., zá ko na č. 553/2003 Z. z. a zá ko na
č. 596/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V § 34a ods. 1 písm. a) sa za slo vá „iné ho štá tu“  vkla -
dajú slo vá „ale bo osôb bez štát nej prí sluš nos ti“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom na do bud nu tia
plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu -
róp skej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

z 29. marca 2004,

kto rou sa usta no vu je vzor a ná le ži tos ti eu róp ske ho zbroj né ho pasu

Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 46

ods. 1 zá ko na č. 190/2003 Z. z. o strel ných zbra niach

a stre li ve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

usta no vu je: 

§ 1

Vzor a ná le ži tos ti eu róp ske ho zbroj né ho pasu sú
uve de né v prí lo he.

§ 2

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Vladimír Palko v. r.
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Prí lo ha
k vyhláške č. 208/2004 Z. z.
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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

z 30. marca 2004,

kto rou sa usta no vu je spô sob a ob do bie, ku kto ré mu sa zis �u je stav ma jet ku štá tu,
roz sah a le ho ta pred kla da nia in for má cií o ma jet ku štá tu Štát nej pok lad ni ci

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 12 
ods. 8 písm. b) a c) a § 22 ods. 2 zá ko na č. 291/2002
Z. z. o Štát nej pok lad ni ci a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 428/2003 Z. z. usta -
no vu je:

§ 1

Spô sob pred kla da nia in for má cií

(1) In for má cie o sku toč nom sta ve ma jet ku vo vlast -
níc tve Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ma je tok štá tu“)
a o všet kých zme nách ma jet ku štá tu v sprá ve správ cu
ma jet ku štá tu, kto rý je klien tom Štát nej pok lad ni ce,1)
sa pred kla da jú Štát nej pok lad ni ci v elek tro nic kej po do -
be pros tred níc tvom in for mač né ho sys té mu Štát nej
pok lad ni ce. 

(2) In for má cie o sku toč nom sta ve ma jet ku štá tu
a o všet kých zme nách ma jet ku štá tu v sprá ve správ cu
ma jet ku štá tu, kto rý nie je klien tom Štát nej pok lad ni -
ce,1) sa pred kla da jú Štát nej pok lad ni ci v elek tro nic kej
po do be pros tred níc tvom mag ne tic kých mé dií.

§ 2

Roz sah pred kla da nia in for má cií

(1) In for má cie pod ¾a § 1 sa pred kla da jú Štát nej  po -
kladnici v roz sa hu uve de nom v prí lo he. 

(2) Spô sob a pos tup ur če nia zos tat ko vej ceny ma jet -
ku štá tu je uve de ný v prí lo he.

§ 3

Spo loč né a pre chod né usta no ve nia

(1) In for má cie o zme nách ma jet ku štá tu sa pred kla -
da jú Štát nej pok lad ni ci štvr� roč ne, a to do 25 dní po
skon če ní prí sluš né ho štvr� ro ka.

(2) In for má cie o sku toč nom sta ve ma jet ku štá tu  po -
d¾a sta vu k 31. de cem bru 2003 sa pred lo žia Štát nej
pok lad ni ci do 30. sep tem bra 2004.

(3) Usta no ve nie od se ku 1 sa po pr vý krát uplat ní pri
pred kla da ní in for má cií za tre tí štvr� rok 2004. 

§ 4

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej
re pub li ky č. 533/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu je spô -
sob a roz sah pred kla da nia in for má cií o sku toč nom sta -
ve ma jet ku štá tu Štát nej pok lad ni ci.

§ 5

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Ivan Mik loš v. r.
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Príloha
k vyhlá�ke è. 209/2004 Z. z.

INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU �TÁTU

Pora-
dové
èíslo

Všeobecné informácie Druh
majetku

Informácie z listu vlastníctva Finanèné a iné informácie Dátum
vyradenia
z úètovnej
evidencie

Majetok v èlenení
pod¾a úètovnej
osnovy

Inven-
tárne
èíslo

Rok
nado-
bud-
nutia

Popis
majet-
ku

Typ
doprav-
ného
pro-
striedku

Výrobné
èíslo
doprav-
ného
prostried-
ku

Kód ŠU
SR

Èíslo
listu
vlastní-
ctva

Spolu-
vlast-
nícky
podiel

Výmera
v m2

Kata-
strálne
územie

Par-
celné
èíslo

Druh
pozem-
ku

Vstupná/
obstará-
vacia cena
v Sk

Technické
zhodnotenie
v Sk

Meno-
vitá hod-
nota
v Sk

Podiel
kapitálových
výdavkov
v Sk zo
ståpca 13
alebo 14

Kód
ekono-
mickej
klasifi-
kácie

Od-
pisy
v Sk

Zo-
statková
cena
v Sk

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Stavby z úètu 021
X X X X X X V

2 Pozemky z úètu 031
X X X X X X X V X

3 Nehmotné výsledky
výskumu a vývoja
z úètu 012

X X X X X X X X X X X X X X V X

4 Softvér z úètu 013 X X X X X X X X X X X X X X V X

5 Ocenite¾né práva
z úètu 014

X X X X X X X X X X X X X X V X

6 Drobný dlhodobý
nehmotný majetok
z úètu 018 a
Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
z úètu 019

X X X X X X X X X X X X X X X V X

7 Stroje, prístroje
a zariadenia z úètu
022

X X X X X X X X X X X X X X V X

8 Dopravné pro-
striedky z úètu 023 X X X X X X X X V

9 Drobný dlhodobý
hmotný majetok
z úètu 028 a ostatný
dlhodobý hmotný
majetok z úètu 029

X X X X X X X X X X X X X X X V X

10 Samostatné
predmety z drahých
kovov z úètu 033

X X X X X X X X X X X X X X V X

11 Umelecké diela
a zbierky z úètu 032

X X X X X X X X X X X X X X X V X

12 Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej osobe
z úètu 061

X X X X X X X X X X X X X X X V X

13 Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodných
spoloènostiach
s podstatným
vplyvom z úètu 062

X X X X X X X X X X X X X X X V X

14 Dlhové cenné
papiere dr�ané
do splatnosti z úètu
063

X X X X X X X X X X X X X X X V X
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Pora-
dové
èíslo

Všeobecné informácie Druh
majetku

Informácie z listu vlastníctva Finanèné a iné informácie Dátum
vyradenia
z úètovnej
evidencie

Majetok v èlenení
pod¾a úètovnej
osnovy

Inven-
tárne
èíslo

Rok
nado-
bud-
nutia

Popis
majet-
ku

Typ
doprav-
ného
pro-
striedku

Výrobné
èíslo
doprav-
ného
prostried-
ku

Kód ŠU
SR

Èíslo
listu
vlastní-
ctva

Spolu-
vlast-
nícky
podiel

Výmera
v m2

Kata-
strálne
územie

Par-
celné
èíslo

Druh
pozem-
ku

Vstupná/
obstará-
vacia cena
v Sk

Technické
zhodnotenie
v Sk

Meno-
vitá hod-
nota
v Sk

Podiel
kapitálových
výdavkov
v Sk zo
ståpca 13
alebo 14

Kód
ekono-
mickej
klasifi-
kácie

Od-
pisy
v Sk

Zo-
statková
cena
v Sk

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 Majetkové cenné
papiere na
obchodovanie
z úètu 251

X X X X X X X X X X X X X X X V X

16 Vlastné akcie
z úètu 252

X X X X X X X X X X X X X X X V X

17 Dlhové cenné
papiere na
obchodovanie
z úètu 253

X X X X X X X X X X X X X X X V X

18 Vlastné dlhopisy
z úètu 255

X X X X X X X X X X X X X X X V X

19 Poh¾adávky celkom
úètová skupina 31

X X X X X X X X X X X X X X X X X V X

20 Záväzky celkom
úètová skupina 32

X X X X X X X X X X X X X X X X X V X

21 Zásoby úètová
trieda 1

X X X X X X X X X X X X X X X X X V X

Vysvetlivky:

1. v � Údaj sa neuvádza, vypoèítava sa automaticky.
2. x � Údaj sa neuvádza.
3. V ståpci 3 sa údaje uvádzajú len pri stavbách.
4. V ståpci 4 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch pod¾a technického preukazu.
5. V ståpci 5 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch pod¾a technického preukazu.
6. V ståpci 6 sa uvádzajú kódy pod¾a klasifikácie produkcie pod¾a vyhlá�ky �tatistického úradu Slovenskej republiky è. 632/2002 Z. z., ktorou sa vy-

dáva �tatistická klasifikácia produkcie; pri stavbách sa uvádzajú kódy pod¾a klasifikácie stavieb pod¾a opatrenia �tatistického úradu Slovenskej
republiky è. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.

7. V ståpcoch 7, 8, 9, 10 a 11 sa uvádzajú údaje z listu vlastníctva.
8. V ståpci 12 sa uvádza údaj o kóde pod¾a § 33 vyhlá�ky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky è. 79/1996 Z. z., ktorou sa vy-

konáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny
zákon).

9. V ståpci 13 pri poradovom èísle 11 sa uvádza vstupná cena alebo obstarávacia cena a ak nie je k dispozícii, uvádza sa cena urèená znaleckým po-
sudkom alebo inak odborne urèená cena.

10. V ståpci 16 pri majetku nadobudnutom po 1. januári 2003 sa uvádzajú údaje o podiele kapitálových výdavkov na obstaraní a zhodnotení majetku.
11. V ståpci 17 sa uvádza kód ekonomickej klasifikácie.
12. Pri poradovom èísle 1 Stavby, 2 Pozemky a 8 Dopravné prostriedky sa údaje uvádzajú pod¾a jednotlivých polo�iek majetku.
13. Riadok 1 a riadok 8 zostatková cena (ståpec 19) sa urèí tak, �e k hodnote obstarávacej ceny (ståpec 13) sa pripoèíta hodnota technického zhodnote-

nia (ståpec 14) a odpoèíta sa hodnota odpisov (ståpec 18).
14. Riadok 2 a riadok 11 zostatková cena (ståpec 19) sa rovná obstarávacej cene (ståpec 13).
15. Riadky 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 zostatková cena (ståpec 19) sa urèí tak, �e od obstarávacej ceny (ståpec 13) sa odpoèítajú odpisy (ståpec 18).
16. Riadky 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 zostatková cena (ståpec 19) sa rovná menovitej hodnote (ståpec 15).
17. Riadok 21 zostatková cena (ståpec 19) sa rovná obstarávacej cene (ståpec 13).
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210

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 4. júla 2003 bol v ¼ub ¾a ne pod pí sa ný Do pln ko -
vý pro to kol č. 13 k Stre do e u róp skej do ho de o vo¾ nom ob cho de.

Do pln ko vý pro to kol č. 13 k Stre do e u róp skej do ho de o vo¾ nom ob cho de na do bu dol plat nos� 28. mar ca 2004 na zá -
kla de člán ku 3 ods. 3 a pred bež ne sa vy ko ná val od 1. no vem bra 2003 na zá kla de člán ku 3 ods. 3 (ozná me nie
č. 342/2003 Z. z.).

Do tex tu pro to ko lu mož no na zrie� na Mi nis ter stve hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 11 ods. 4 zá ko na č. 461/2003 Z. z.
o so ciál nom po is te ní

opat re nie zo 14. ap rí la 2004 č. 2109/2004-II/1, kto rým sa usta no vu je suma vše obec né ho vy me ria va cie ho zá -
kla du za ka len dár ny rok 2003.

Opat re nie na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

Do opat re nia mož no na zrie� na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky.
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