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ZÁKON
z 10. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o

sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení
neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
606/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 6 sa v prvej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová
„žiadateľ, ktorý je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, nachádza sa vo výkone väzby, výkone
trestu odňatia slobody alebo v zariadení pre cudzincov podľa osobitného predpisu6a) do 24
hodín od prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia pre cudzincov, ústavu na výkon väzby,
ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo zo zariadenia podľa osobitného predpisu.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 7 sa vypúšťajú slová „ani opakovane“, za slovo „umiestnený“ sa vkladajú slová „a ak ide o
žiadateľa podľa § 22 ods. 3 v pobytovom tábore, v ktorom bol naposledy umiestnený“ a slovo
„siedmich“ sa nahrádza slovom „piatich“.

3. V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slovo „azylanta“ vkladajú slová „alebo osoby podľa písmena a)“.

4. V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná,“.

5. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo bezodkladne informuje žiadateľa o tom, že sa zisťuje, či je iný štát príslušný
na konanie o jeho žiadosti o udelenie azylu; počas zisťovania neplynie lehota na rozhodnutie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

6. V § 19 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) sa žiadateľ bez povolenia viac ako sedem dní zdržiava mimo azylového zariadenia,“.

7. V § 19 ods. 1 písm. g) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.

8. V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) zistí, že osoba, ktorá požiadala o udelenie azylu, nie je účastníkom konania.“.

9. § 20 vrátane nadpisu znie:



Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 207/2004 Z. z.

„§ 20
Rozhodnutie

(1) Ministerstvo v konaní o azyle rozhodne do 90 dní od začatia konania. Ministerstvo pri
rozhodovaní vychádza najmä z výsledkov pohovoru a informácií o krajine pôvodu
žiadateľa. Lehotu na rozhodovanie môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť predstavený
povereného zamestnanca ministerstva,9) ktorý vo veci koná. O predĺžení lehoty na
rozhodnutie vo veci žiadosti o udelenie azylu ministerstvo žiadateľa písomne vyrozumie.

(2) Rozhodnutie o udelení azylu sa vydáva na dobu neurčitú.

(3) Ak ministerstvo zamietne žiadosť ako zjavne neopodstatnenú, rozhodne o neudelení
azylu alebo o odňatí azylu; vo výroku rozhodnutia uvedie, či sa na cudzinca vzťahuje zákaz
vyhostenia, alebo vrátenia podľa § 47.

(4) Rozhodnutie v konaní o azyle sa doručuje účastníkovi konania, ak má účastník
konania zákonného zástupcu alebo opatrovníka zákonnému zástupcovi alebo
opatrovníkovi v mieste a čase určenom ministerstvom. Ak má osoba uvedená v prvej vete
zástupcu na celé konanie na základe plnomocenstva, doručuje sa rozhodnutie len tomuto
zástupcovi. Ak nie je možné doručiť rozhodnutie v konaní o azyle podľa prvej vety a druhej
vety, rozhodnutie sa doručí podľa § 7.

(5) Účastník konania, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník, ktorému sa v konaní o
azyle doručuje rozhodnutie, musí byť pri prevzatí rozhodnutia oboznámený s rozhodnutím
v jazyku, ktorému rozumie.

(6) Rozhodnutie v konaní o azyle sa oznamuje

a) azylovému zariadeniu, v ktorom je žiadateľ umiestnený,

b) policajnému útvaru príslušnému podľa miesta azylového zariadenia, v ktorom je
žiadateľ umiestnený, alebo podľa miesta pobytu žiadateľa, ak má tento povolený pobyt
mimo pobytového tábora,

c) policajnému útvaru podľa miesta pobytu azylanta,

d) úradu vysokého komisára.“.

10. V § 21 ods. 3 sa slová „má odkladný účinok“ nahrádzajú slovami „nemá odkladný účinok, ak
súd nerozhodne inak11)“.

11. V § 21 ods. 4 sa slová „má odkladný účinok“ nahrádzajú slovami „nemá odkladný účinok, ak
súd nerozhodne inak11)“.

12. § 22 a 23 znejú:

„§ 22

(1) Žiadateľ je počas konania o udelenie azylu oprávnený zdržiavať sa na území
Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Po skončení karanténnych opatrení sa žiadateľ umiestni v pobytovom tábore alebo sa
mu umožní pobyt mimo pobytového tábora. Ministerstvo môže umiestniť žiadateľa na
nevyhnutný čas v integračnom stredisku.

(3) Ministerstvo môže povoliť žiadateľovi pobyt mimo pobytového tábora na základe jeho
písomnej žiadosti, ak
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a) je schopný uhradiť si všetky výdavky spojené s pobytom mimo pobytového tábora z
vlastných prostriedkov alebo

b) štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
alebo cudzinec s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky predloží písomné
čestné vyhlásenie o tom, že zabezpečí ubytovanie žiadateľa a úhradu všetkých výdavkov
spojených s jeho pobytom na území Slovenskej republiky.

(4) Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku
poskytuje

a) ubytovanie,

b) stravovanie alebo stravné,

c) základné hygienické potreby a iné veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na prežitie,

d) vreckové.

(5) Žiadateľovi sa počas konania o udelenie azylu poskytuje neodkladná zdravotná
starostlivosť.

(6) V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia
zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej
starostlivosti, ministerstvo za žiadateľa uhradí výdavky za poskytnutie zdravotnej
starostlivosti nad rozsah uvedený v odseku 5.

(7) Počas pobytu v pobytovom tábore žiadateľ môže navštevovať kurz slovenského
jazyka; výdavky s tým spojené uhrádza ministerstvo.

§ 23

(1) Žiadateľ starší ako 14 rokov je po podaní vyhlásenia podľa § 3 ods. 1 povinný
podrobiť sa odňatiu daktyloskopických odtlačkov, ktoré zabezpečí policajný útvar.

(2) Žiadateľ po príchode do záchytného tábora, a ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2
písm. c) po podaní vyhlásenia, je povinný podrobiť sa fotografovaniu.

(3) Žiadateľ je povinný, ak ministerstvo nerozhodne inak,

a) zdržiavať sa v prijímacom centre, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c),

b) po príchode do záchytného tábora

1. podrobiť sa zdravotnej prehliadke a karanténnym opatreniam,

2. zdržiavať sa v záchytnom tábore,

c) podrobiť sa úkonom, ktoré sú nevyhnutné na zistenie jeho finančných a majetkových
pomerov,

d) navštevovať kurz slovenského jazyka, ak ide o žiadateľa, na ktorého sa vzťahuje
povinná školská dochádzka.

(4) Žiadateľ je tiež povinný

a) po skončení karanténnych opatrení do právoplatnosti rozhodnutia v konaní o udelenie
azylu zdržiavať sa v pobytovom tábore, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) ak má povolený pobyt mimo pobytového tábora, prihlásiť sa do troch pracovných dní na
policajnom útvare príslušnom podľa miesta svojho pobytu,

c) počas pobytu v azylovom zariadení dodržiavať vnútorný poriadok,
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d) oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej
republiky,

e) na vyzvanie príslušných orgánov preukázať svoju totožnosť preukazom žiadateľa,

f) chrániť preukaz žiadateľa alebo oprávnenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
pred stratou, odcudzením, poškodením, zničením alebo zneužitím,

g) bezodkladne ohlásiť ministerstvu stratu, odcudzenie, poškodenie, zničenie alebo
zneužitie preukazu žiadateľa alebo oprávnenia na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

h) odovzdať ministerstvu po ukončení konania doklady uvedené v písmene g).

(5) Ministerstvo môže rozhodnúť, že žiadateľ je povinný primerane uhrádzať výdavky
spojené s jeho pobytom v azylovom zariadení alebo v integračnom stredisku alebo výdavky
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak jeho finančné alebo majetkové pomery sú také,
že možno od neho žiadať aspoň čiastočnú úhradu výdavkov súvisiacich s týmto pobytom.
Rozklad proti takému rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

(6) Žiadateľ do právoplatnosti rozhodnutia v konaní o udelenie azylu nesmie vstupovať
do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu12) ani podnikať.13)“.

13. V § 24 ods. 2 sa doterajší odkaz 14 označuje ako odkaz 6a a poznámka pod čiarou k odkazu
14 sa vypúšťa.

14. § 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Azylant môže byť na základe povolenia ministerstva na nevyhnutný čas ubytovaný v
pobytovom tábore, kde je povinný primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom.“.

15. V § 29 ods. 1 sa za slovo „konfliktom,“ vkladajú slová „endemickým násilím,“.

16. V § 29 ods. 2 sa slovo „rozhodnutím“ nahrádza slovami „v súlade s rozhodnutím Rady
Európskej únie“.

17. V § 31 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Cudzinec uvedený v § 30 ods. 1 je po príchode do záchytného tábora povinný poskytnúť
poverenému zamestnancovi ministerstva osobné údaje na účel poskytnutia dočasného
útočiska v rozsahu podľa prílohy č. 3. Cudzincovi sa vydá doklad o povolení na tolerovaný
pobyt na území Slovenskej republiky14) s označením „ODÍDENEC", ak

a) jeho príchod na územie Slovenskej republiky zabezpečoval Úrad vysokého komisára alebo
iná medzinárodná organizácia alebo

b) ide o presídlenie cudzinca, ktorému poskytoval dočasné útočisko iný štát.

(2) Ak nejde o cudzinca podľa odseku 1 druhej vety, poverený zamestnanec ministerstva
vykoná s cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska pohovor na účel zistenia, či
spĺňa podmienky na poskytnutie dočasného útočiska.“.

18. V § 31 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „v odôvodnených
prípadoch môže túto lehotu predstavený povereného zamestnanca ministerstva, ktorý vo veci
koná, predĺžiť o 15 dní, a to aj opakovane. O predĺžení lehoty na rozhodnutie ministerstvo
cudzinca podľa odseku 2 písomne vyrozumie.“.

19. V § 31 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ministerstvo
bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému policajnému útvaru a poskytne mu údaje
potrebné na vydanie dokladu.“.

20. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
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„§ 31a
Poskytnutie dočasného útočiska na účel zlúčenia rodiny

a) manželovi odídenca, ak manželstvo trvá v štáte, ktorý odídenec opustil z dôvodov podľa
§ 29 ods. 1 a odídenec s tým vopred písomne súhlasí,

b) slobodným deťom odídenca a slobodným deťom manžela odídenca do 18 rokov ich
veku,

c) iným blízkym príbuzným, ako sú uvedení v písmenách a) a b), ak žili s odídencom v
spoločnej domácnosti a boli úplne alebo čiastočne odkázaní na odídenca.“.

21. § 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účel presídlenia odídenca do iného štátu, v ktorom sa mu poskytne dočasné
útočisko, ministerstvo vydá odídencovi preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.“.

22. V § 36 ods. 1 sa slová „ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 5“ a na konci sa pripája táto
veta: „Ak nemožno umiestniť odídenca do humanitného centra, poskytnú sa mu prostriedky
na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.“.

23. V § 36 odsek 4 znie:

„(4) Ministerstvo vydá odídencovi v jazyku, ktorému rozumie, písomné poučenie o jeho
právach a povinnostiach, ktoré súvisia s poskytnutím dočasného útočiska.“.

24. V § 40 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

25. V § 40 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak
ministerstvo nerozhodne inak.“.

26. V § 41 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

27. V § 48 ods. 1 písm. e) sa na začiatok vkladajú slová „údaje o mieste pobytu,“.

28. V § 48 ods. 2 sa slová „príloh č. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „príloh č. 1 až 3“.

29. V § 49 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo nesmie počas konania o azyle, počas trvania azylu, počas konania o
poskytnutie dočasného útočiska a počas poskytovania dočasného útočiska poskytnúť údaje
podľa § 48 do štátu podľa § 8 bez súhlasu dotknutej osoby.“.

30. V § 51 sa na konci pripája táto veta: „Rozklad proti rozhodnutiu o odňatí vreckového nemá
odkladný účinok.“.

31. Za § 53 sa vkladajú § 53a a 53b, ktoré znejú:

„§ 53a

Týmto zákonom sa preberá právne záväzný akt Európskych spoločenstiev uvedený v
prílohe č. 5.

§ 53b

(1) Pri určení členského štátu Európskej únie zodpovedného za posúdenie žiadosti o
udelenie azylu, ktorú podal štátny občan tretej krajiny v jednom z členských štátov
Európskej únie, sa použijú kritériá a mechanizmy uvedené v právne záväzných aktoch
Európskych spoločenstiev;22a) na posúdenie žiadosti o udelenie azylu, ktorú podal
cudzinec, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, je však zodpovedný predovšetkým
členský štát, ktorý súhlasil s jeho presídlením na svoje územie.
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(2) Štátnym občanom tretej krajiny podľa odseku 1 sa rozumie každý, kto nemá štátnu
príslušnosť členského štátu Európskej únie.22b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:
„22a) Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie
členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte príslušníkom tretej
krajiny (Úradný vestník Európskej únie L 050, 25/02/2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na
uplatňovanie Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského
štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte príslušníkom tretej krajiny (Úradný
vestník Európskej únie L 222, 05/09/2003).
Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000 upravujúce zriadenie systému „EURODAC" na
porovnávanie odtlačkov prstov na účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 316, 15/12/2000).
Nariadenie Rady (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie Nariadenia
Rady (ES) č. 2725/2000 upravujúce zriadenie systému „EURODAC" na porovnávanie odtlačkov prstov na
účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 062, 05/03/2002).
22b) Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 čl. 17 ods. 1 zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva.".

32. V prílohe č. 1 deviatom bode písm. a) sa slová „rodný jazyk“ nahrádzajú slovami „materinský
jazyk“.

33. Za prílohu č. 2 sa pripájajú prílohy č. 3 až 5, ktoré znejú:
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„Príloha č. 3 k zákonu č. 480/2002 Z. z.
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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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Príloha č. 4 k zákonu č. 480/2002 Z. z.
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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 ............................... 

*) 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
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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.

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.
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Príloha č. 5 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

Zoznam prebraných právne záväzných aktov

Týmto zákonom sa preberá právne záväzný akt Európskych spoločenstiev:

Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie
dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu
rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takých osôb a znášaní z toho
vyplývajúcich dôsledkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 212, 07/08/2001).

Preklad tohto právne záväzného aktu sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie
Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.

Čl. II

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č.
188/1988 Zb., zákona č.171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona
č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z.,
zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 334/2002 Z. z., zákona č.
408/2002 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z. a zákona č. 596/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 34a ods. 1 písm. a) sa za slová „iného štátu“ vkladajú slová „alebo osôb bez štátnej
príslušnosti“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej
republiky k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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