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Z Á K O N

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 408/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 606/2003 Z. z. a zákona è. 69/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slová �(ïalej len �vstup�)�
vkladajú slová �a vycestovania cudzincov z územia Slo-
venskej republiky (ïalej len �vycestovanie�)�.

2. V § 1 ods. 1 písm. h) sa slovo �a� nahrádza èiarkou.

3. V § 1 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písme-
no i), ktoré znie:
�i) podmienky leteckého tranzitu cudzinca cez územie

Slovenskej republiky a�.

Doteraj�ie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno j).

4. V § 1 odsek 3 znie:
�(3) Tento zákon sa vz�ahuje aj na cudzincov, ktorí

po�iadali o udelenie azylu na území Slovenskej republi-
ky, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej
republiky, ktorí po�iadali o poskytnutie doèasného
útoèiska na území Slovenskej republiky alebo ktorým
bolo poskytnuté doèasné útoèisko na území Slovenskej
republiky, ak osobitný zákon1) neustanovuje inak.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
�1) Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.�.

5. V § 1 sa vypú��a odsek 4.

6. V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: �ak
tento zákon neustanovuje inak,�.

7. V § 2 písm. c) sa vypú��ajú slová �cudzinca z úze-
mia Slovenskej republiky (ïalej len �vycestovanie�)�.

8. § 2 sa dopåòa písmenami i) a j), ktoré znejú:
�i) leteckým tranzitom prechod cudzinca cez priestor

verejného letiska na území Slovenskej republiky na
úèely jeho leteckej prepravy do krajiny urèenia,

j) dobrovo¾ným návratom návrat do krajiny pôvodu
cudzinca, ktorý vzal �iados� o udelenie azylu1) spä�
a po�iadal o návrat do krajiny pôvodu.�.

9. V § 3 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: �Príslu�ník Policajného zboru (ïalej

len �policajt�) umo�ní vstup cudzincovi s povolením na
trvalý pobyt alebo s povolením na prechodný pobyt na
území Slovenskej republiky alebo cudzincovi, ktorému
bol vydaný cestovný doklad cudzinca pod¾a § 48, a to aj
v prípade, ak èasová platnos� cestovného dokladu
uplynula alebo sa ním nemô�e preukáza� z dôvodu jeho
straty alebo odcudzenia v zahranièí.�.

10. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
�(2) Vízum sa tie� nevy�aduje od rodinného príslu�-

níka obèana èlenského �tátu Európskej únie, iného
zmluvného �tátu Dohody o Európskom hospodárskom
priestore a �vajèiarskej konfederácie (ïalej len �Európ-
sky hospodársky priestor�) a od cudzinca s pobytom
v Európskom hospodárskom priestore, ktorý zodpove-
dá pobytu pod¾a § 38 ods. 1 písm. b) (ïalej len �dlhodo-
bý pobyt�), ktorý sa preuká�e platným dokladom o po-
byte v Európskom hospodárskom priestore.�.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.

11. V § 4 ods. 2 sa vypú��a písmeno b).

Doteraj�ie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).

12. V § 5 ods. 1 sa slová �Príslu�ník Policajného zbo-
ru (ïalej len �policajt�)� nahrádzajú slovom �Policajt�.

13. V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:
�d) kontrole dokladov potvrdzujúcich úèel pobytu a fi-

nanèné zabezpeèenie pobytu,�.

14. V § 5 odsek 7 znie:
�(7) Ustanovenia odseku 1 písm. d) a § 4 ods. 2

písm. b) sa nevz�ahujú na obèana Európskeho hospo-
dárskeho priestoru.�.

15. V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:

�(3) Obèanovi Európskeho hospodárskeho priestoru
a jeho rodinnému príslu�níkovi mô�e policajt odoprie�
vstup iba v prípade, ak
a) je ne�iaducou osobou,
b) existuje dôvodné podozrenie, �e ohrozí bezpeènos�

�tátu, verejný poriadok, alebo je to potrebné na
ochranu verejného zdravia alebo

c) sa nemô�e preukáza� cestovným dokladom alebo
nemá vízum, ak sa vy�aduje.

(4) Policajt pred prijatím rozhodnutia o odopretí
vstupu umo�ní obèanovi Európskeho hospodárskeho
priestoru a jeho rodinnému príslu�níkovi, ktorý sa ne-
mô�e preukáza� cestovným dokladom,
a) získa� alebo v primeranom èasovom období si zabez-

peèi� cestovný doklad alebo
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b) iným hodnoverným spôsobom preukáza�, �e má prá-
vo slobody pohybu a pobytu.�.

Doteraj�ie odseky 3 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a� 8.

16. V § 6 odsek 8 znie:
�(8) Odvolanie proti rozhodnutiu o odopretí vstupu

nemá odkladný úèinok.�.

17. V § 12 sa na konci pripájajú tieto slová: �alebo ak
je to v záujme Slovenskej republiky�.

18. V § 13 ods. 1 sa za slovo �zákone� vkladajú slová
�alebo osobitnom predpise� a vypú��a sa druhá veta.

19. V § 13 ods. 4 sa za slovo �poistení� vkladajú slová
�na úhradu nákladov spojených s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti cudzincovi na území Slovenskej re-
publiky (ïalej len �doklad o zdravotnom poistení�)�.

20. V § 15 ods. 6 sa za slovo �útvar� vkladajú slová
�vydá potvrdenie o prijatí �iadosti o overenie pozva-
nia a�.

21. V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slovo �pridelenia�
vkladajú slová �a sú registrovaní v diplomatickom pro-
tokole ministerstva zahranièných vecí�.

22. V § 17 odsek 3 znie:
�(3) Policajný útvar mô�e na �iados� cudzinca udeli�

povolenie na prechodný pobyt na èas potrebný na do-
siahnutie jeho úèelu, najviac v�ak na dva roky, ak tento
zákon neustanovuje inak. Ak ide o cudzinca s dlhodo-
bým pobytom, policajný útvar na jeho �iados� udelí po-
volenie na prechodný pobyt po splnení podmienok
ustanovených týmto zákonom na èas potrebný na do-
siahnutie jeho úèelu, najviac v�ak na pä� rokov.�.

23. V § 20 odsek 1 znie:
�(1) Povolenie na prechodný pobyt na úèel zamestna-

nia mô�e policajný útvar udeli� cudzincovi na základe
povolenia na zamestnanie;10a) to neplatí, ak sa povole-
nie na zamestnanie nevy�aduje10b) alebo ak tak ustano-
ví medzinárodná zmluva.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
�10a) Zákon è. 5/2004 Z. z. o slu�bách zamestnanosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
10b) § 22 ods. 7 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona è. 82/2005

Z. z.�.

24. V § 21 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �to neplatí, ak ide
o �iaka alebo �tudenta do 26 rokov veku a jeho zamest-
nanie na území Slovenskej republiky nepresiahne se-
dem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní alebo cel-
kovo 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku.�.

25. V § 23 odseky 1 a 2 znejú:
�(1) Povolenie na prechodný pobyt na úèel zlúèenia

rodiny udelí policajný útvar cudzincovi, ktorý je
a) man�elom cudzinca s povolením na prechodný po-

byt alebo s povolením na trvalý pobyt, ak man�elia
majú najmenej 18 rokov,

b) slobodným die�a�om mlad�ím ako 18 rokov cudzin-
cov s povolením na prechodný pobyt alebo cudzinca
s povolením na prechodný pobyt, alebo jeho man�ela

alebo azylanta,1) alebo man�ela azylanta, ktorý má
die�a v osobnej starostlivosti na základe zákona ale-
bo rozhodnutia príslu�ného orgánu,

c) nezaopatreným die�a�om11) star�ím ako 18 rokov cu-
dzinca s povolením na prechodný pobyt alebo jeho
man�ela,

d) príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta
mlad�ieho ako 18 rokov,

e) osamelým rodièom odkázaným na starostlivos� cu-
dzinca s povolením na prechodný pobyt pod¾a § 19
alebo § 20 ods. 1 alebo cudzinca s povolením na trva-
lý pobyt alebo

f) závislou osobou pod¾a medzinárodnej zmluvy.11a)

(2) Policajný útvar udelí povolenie na prechodný po-
byt na úèel zlúèenia rodiny cudzincovi, ktorý je slobod-
ným die�a�om mlad�ím ako 18 rokov cudzinca s povole-
ním na prechodný pobyt alebo jeho man�ela, ak so
zlúèením súhlasí aj rodiè, ktorému toto die�a nebolo
zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stre-
táva� sa s týmto die�a�om.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:
�11) § 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na die�a a o zmene

a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.�.

26. V § 23 ods. 3 text za bodkoèiarkou znie: �to nepla-
tí po 12 mesiacoch nepretr�itého pobytu cudzinca po-
d¾a odseku 1, ktorý má povolenie na pobyt na úèel zlú-
èenia rodiny s cudzincom, ktorý má povolenie na
prechodný pobyt pod¾a § 19 alebo § 20 ods. 1 alebo kto-
rý má povolenie na trvalý pobyt s výnimkou cudzinca
pod¾a odseku 1 písm. e).�.

27. V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
�Orgán, ktorý �iados� prijal, vydá �iadate¾ovi v deò

podania �iadosti potvrdenie o jej prijatí.�.

28. V § 24 odsek 2 znie:
�(2) �iados� o udelenie povolenia na prechodný pobyt

mô�e cudzinec poda� aj na policajnom útvare, ak ide
o cudzinca, u ktorého sa vízum nevy�aduje, alebo ak
ide o prechodný pobyt cudzinca na úèel zamestnania,
na ktoré sa ude¾uje povolenie bez prihliadnutia na situ-
áciu na trhu práce,11b) alebo o pobyt cudzinca pod¾a
§ 22 a § 23 ods. 1 písm. b), d) a f), alebo o pobyt man�ela
azylanta,1) alebo o pobyt cudzinca pod¾a § 23a alebo ak
ide o cudzinca s dlhodobým pobytom, alebo ak tak
ustanovuje medzinárodná zmluva. Policajný útvar
vydá �iadate¾ovi v deò podania �iadosti potvrdenie o jej
prijatí.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:
�11b) § 22 ods. 5 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona è. 1/2005

Z. z.�.

29. V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Za cudzinca pod¾a § 23, ktorý pre bezvládnos�
nemô�e osobne poda� �iados� o udelenie povolenia na
prechodný pobyt, mô�e poda� �iados� rodinný príslu�-
ník cudzinca, s ktorým �iada zlúèenie rodiny.�.

Doteraj�ie odseky 3 a� 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a� 6.

30. V § 24 ods. 5 sa slová �21 rokov� nahrádzajú slo-
vami �18 rokov�.
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31. V § 24 ods. 6 písm. a) sa slová �pä� rokov� nahrá-
dzajú slovami �tri roky�.

32. § 24 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
�(7) Cudzinec s dlhodobým pobytom podáva �iados�

o udelenie povolenia na prechodný pobyt na policaj-
nom útvare do troch mesiacov odo dòa vstupu.�.

33. V § 25 ods. 3 písm. b) sa za slovo �pobytu� vkladá
èiarka a slová �cudzinca s dlhodobým pobytom�.

34. V § 25 sa odsek 3 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
�f) dlhodobý pobyt cudzinca,
g) súhlas pod¾a § 23 ods. 2.�.

35. V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Splnenie podmienok pod¾a odseku 3 písm. c)
a� e) a g) je povinný preukáza� ten cudzinec, s ktorým
cudzinec pod¾a § 23 ods. 1 �iada o zlúèenie rodiny.�.

Doteraj�ie odseky 4 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a� 7.

36. V § 25 odsek 5 znie:
�(5) Zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar mô�e

vy�iada� od cudzinca doklad nie star�í ako 30 dní pre-
ukazujúci skutoènos�, �e nebude zá�a�ou pre systém
sociálneho zabezpeèenia Slovenskej republiky. Zastu-
pite¾ský úrad alebo policajný útvar mô�e vy�iada� od
cudzinca pod¾a § 22, § 23a a cudzinca s dlhodobým po-
bytom doklad nie star�í ako 90 dní potvrdzujúci bezú-
honnos�.�.

37. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 sa vypú��a.

38. V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:

�(6) Ak podá cudzinec �iados� o udelenie povolenia
na prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny s azylan-
tom1) do troch mesiacov od udelenia azylu,1) k �iadosti
predlo�í len cestovný doklad a doklad potvrdzujúci prí-
buzensky vz�ah alebo iný dôkaz o existencii tohto vz�a-
hu.�.

Doteraj�ie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.

39. V § 25 odsek 7 znie:
�(7) Finanèné zabezpeèenie pobytu cudzinec preuká-

�e vo vý�ke minimálnej mzdy3) na ka�dý mesiac pobytu.
Cudzinec, ktorý �iada o povolenie na prechodný pobyt
pod¾a § 19, preuká�e finanèné zabezpeèenie pobytu
najmenej vo vý�ke pä�násobku minimálnej mzdy na
ka�dý mesiac pobytu.�.

40. V § 25 sa vypú��a odsek 8.

41. V § 26 ods. 1 písm. b) sa pred slovo �osobné� vkla-
dajú slová �záujmy maloletého die�a�a cudzinca,�.

42. V § 26 ods. 2 sa vypú��a písmeno b).

Doteraj�ie písmená c) a� e) sa oznaèujú ako písme-
ná b) a� d).

43. V § 26 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a� g), kto-
ré znejú:
�e) ide o ïal�ieho man�ela cudzinca s povolením na pre-

chodný pobyt v prípade polygamického man�elstva,
f) cudzinec úmyselne uvedie nepravdivé alebo zavá-

dzajúce údaje alebo predlo�í falo�né alebo pozme-
nené doklady,

g) cudzinec nespåòa podmienky na udelenie povolenia
na prechodný pobyt.�.

44. V § 26 odsek 3 znie:
�(3) Policajný útvar rozhodne o �iadosti o udelenie

povolenia na prechodný pobyt do 90 dní; vo zvlá�� zlo-
�itých prípadoch mo�no túto lehotu predå�i� najviac
o 90 dní. Ak ide o cudzinca pod¾a § 22, rozhodne poli-
cajný útvar do 30 dní odo dòa doruèenia �iadosti.�.

45. V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

�(5) Policajný útvar informuje o udelení povolenia na
prechodný pobyt �tát Európskeho hospodárskeho
priestoru, v ktorom má cudzinec dlhodobý pobyt.�.

Doteraj�í odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.

46. V § 26 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
�,ak tento zákon neustanovuje inak�.

47. V § 27 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája toto slo-
vo: �alebo�.

48. V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:
�c) najviac na pä� rokov, ak ide o cudzinca s dlhodo-

bým pobytom.�.

49. V § 27 ods. 1 sa vypú��a písmeno d).

50. V § 27 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: �Policajný útvar vydá �iadate¾ovi v deò
podania �iadosti potvrdenie o jej prijatí.�.

51. V § 27 ods. 7 sa slová �o rozhodovaní o �iadosti na
prechodný pobyt� nahrádzajú slovami �§ 25 a 26�.

52. V § 29 ods. 1 písm. c) sa vypú��a text za bodko-
èiarkou a bodkoèiarka sa nahrádza èiarkou.

53. V § 29 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:

�(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak by dôsledky
zru�enia povolenia na prechodný pobyt boli neprimera-
né dôvodu zru�enia povolenia na prechodný pobyt naj-
mä s oh¾adom na súkromný a rodinný �ivot cudzinca.

(3) Policajný útvar informuje o zru�ení povolenia na
prechodný pobyt �tát Európskeho hospodárskeho
priestoru, v ktorom má cudzinec dlhodobý pobyt.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.

54. V § 34 odsek 2 znie:
�(2) Policajný útvar udelí na základe �iadosti povole-

nie na trvalý pobyt prvýkrát na pä� rokov (ïalej len
�prvé povolenie�). Po uplynutí piatich rokov udelí poli-
cajný útvar na základe ïal�ej �iadosti povolenie na tr-
valý pobyt na neobmedzený èas (ïalej len �ïal�ie povo-
lenie�).�.

Strana 5236 Zbierka zákonov è. 558/2005 Èiastka 226



55. § 35 vrátane nadpisu znie:

�§ 35

Prvé povolenie

Policajný útvar udelí prvé povolenie na trvalý pobyt
cudzincovi,
a) ktorý je man�elom obèana Slovenskej republiky s tr-

valým pobytom na území Slovenskej republiky alebo
závislým príbuzným v priamom rade obèana Sloven-
skej republiky s trvalým pobytom na území Sloven-
skej republiky,

b) ktorý je slobodným die�a�om mlad�ím ako18 rokov
zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý
je man�elom obèana Slovenskej republiky s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky,

c) ktorý je slobodným die�a�om mlad�ím ako 18 ro-
kov cudzinca s povolením na trvalý pobyt alebo
die�a�om mlad�ím ako 18 rokov zvereným do osob-
nej starostlivosti cudzinca s povolením na trvalý
pobyt,

d) ktorý je nezaopatreným die�a�om11) star�ím ako
18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt
alebo

e) ak je to v záujme Slovenskej republiky.�.

56. § 36 znie:

�§ 36

�iados� o udelenie prvého povolenia podáva cudzinec
osobne na zastupite¾skom úrade alebo osobne na poli-
cajnom útvare. Cudzinec uvedený v § 35 písm. e) nemu-
sí poda� �iados� o udelenie prvého povolenia osobne. Za
cudzinca pod¾a § 35 písm. a), ktorý pre bezvládnos� ne-
mô�e osobne poda� �iados� o udelenie prvého povole-
nia, mô�e poda� �iados� rodinný príslu�ník cudzinca,
s ktorým �iada zlúèenie rodiny. Policajný útvar vydá
�iadate¾ovi v deò podania �iadosti potvrdenie o jej prija-
tí.�.

57. V § 37 ods. 3 písm. b) sa na konci èiarka nahrá-
dza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �to neplatí,
ak ide o cudzinca mlad�ieho ako 15 rokov alebo o cu-
dzinca s povolením na prechodný pobyt,�.

58. V § 37 odsek 4 znie:
�(4) Zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar mô�e

vy�iada� od cudzinca doklad nie star�í ako 30 dní
preukazujúci skutoènos�, �e nebude zá�a�ou pre
systém sociálneho zabezpeèenia Slovenskej republi-
ky.�.

59. V § 37 ods. 5 sa vypú��a slovo �dvojnásobku�.

60. V § 37 sa vypú��a odsek 6.

Doteraj�í odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.

61. V § 37 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bod-
koèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �vo zvlá�� zlo�i-
tých prípadoch mo�no túto lehotu predå�i� najviac
o 90 dní.�.

62. § 38 vrátane nadpisu znie:

�§ 38

Ïal�ie povolenie

(1) Policajný útvar na �iados� cudzinca udelí ïal�ie
povolenie cudzincovi,
a) ktorý má udelené prvé povolenie,
b) ktorý má povolenie na prechodný pobyt na úèel za-

mestnania alebo podnikania alebo ktorý je jeho ro-
dinným príslu�níkom pod¾a § 23 ods. 1 písm. a)
a� e), alebo ktorý je rodinným príslu�níkom pod¾a
§ 23 ods. 1 písm. a) a� e) cudzinca, ktorý má povole-
nie na trvalý pobyt, ak jeho predchádzajúci nepretr-
�itý prechodný pobyt trvá najmenej pä� rokov bez-
prostredne pred podaním �iadosti, alebo

c) ktorému zaniklo ïal�ie povolenie z dôvodu pod¾a
§ 41 písm. g) alebo mu bolo zru�ené pod¾a § 42 ods. 1
písm. e).

(2) Do doby nepretr�itého pobytu pod¾a odseku 1
písm. b) sa zapoèítava
a) doba nepretr�itého zamestnania pod¾a § 20 ods. 1

alebo podnikania alebo doba prechodného pobytu
rodinného príslu�níka pod¾a § 23 ods. 1 písm. a)
a� e); nezapoèítava sa v�ak doba zabezpeèovania
dodávky tovaru alebo slu�ieb alebo dodávania tohto
tovaru, alebo uskutoèòovania montá�e na základe
obchodnej zmluvy, prípadne uskutoèòovania záruè-
ných a opravárenských prác,

b) polovièná doba �túdia alebo èinnosti pod¾a osobit-
ných programov, ktoré bezprostredne predchádzali
zamestnaniu alebo podnikaniu, alebo

c) doba najviac �iestich po sebe nasledujúcich mesia-
cov a najviac desa� mesiacov, ak sa cudzinec so sú-
hlasom policajného útvaru zdr�iaval mimo územia
Slovenskej republiky.

(3) Ak policajný útvar rozhodne o udelení ïal�ieho
povolenia cudzincovi s dlhodobým pobytom, toto roz-
hodnutie oznámi dotknutému �tátu Európskeho hos-
podárskeho priestoru.�.

63. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

�§ 38a

(1) �iados� o udelenie ïal�ieho povolenia podáva cu-
dzinec osobne na úradnom tlaèive na policajnom útva-
re; za cudzinca, ktorý pre bezvládnos� nemô�e osobne
poda� �iados�, mô�e poda� �iados� jeho rodinný prí-
slu�ník. Policajný útvar vydá �iadate¾ovi v deò podania
�iadosti potvrdenie o jej prijatí.

(2) �iados� pod¾a § 38 ods. 1 písm. a) a b) mô�e poda�
cudzinec najneskôr 60 dní pred skonèením platnosti
povolenia na pobyt.

(3) K �iadosti o udelenie ïal�ieho povolenia je cudzi-
nec povinný predlo�i� cestovný doklad a tri fotografie
pod¾a § 25 ods. 2. Ak cudzinec nepredlo�í cestovný do-
klad, policajný útvar �iados� o udelenie ïal�ieho povo-
lenia neprijme.
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(4) Cudzinec prilo�í k �iadosti o udelenie ïal�ieho po-
volenia doklady nie star�ie ako 90 dní potvrdzujúce
a) úèel pobytu; to neplatí, ak ide o cudzinca pod¾a § 38

ods. 1 písm. a) a c),
b) finanèné zabezpeèenie pobytu vo vý�ke pod¾a § 37

ods. 5,
c) zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky.

(5) Policajný útvar mô�e vy�iada� od cudzinca doklad
nie star�í ako 30 dní potvrdzujúci zabezpeèenie ubyto-
vania a doklad potvrdzujúci, �e absolvoval kurz sloven-
ského jazyka.

(6) Policajný útvar rozhodne o �iadosti o udelenie
ïal�ieho povolenia do 90 dní od doruèenia �iadosti poli-
cajnému útvaru.

(7) Prvé povolenie alebo povolenie na prechodný po-
byt sa a� do doruèenia rozhodnutia o �iadosti o udele-
nie ïal�ieho povolenia pova�uje za platné.�.

64. V § 39 ods. 1 písm. b) sa pred slovo �osobné� vkla-
dajú slová �záujmy maloletého die�a�a cudzinca,�.

65. V § 39 ods. 2 písmeno b) znie:
�b) cudzinec nespåòa podmienky na udelenie povolenia

na trvalý pobyt,�.

66. V § 39 sa vypú��ajú odseky 3 a 4.

67. V § 41 písm. f) sa slovo �alebo� nahrádza èiarkou.

68. V § 41 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g),
ktoré znie:
�g) ide o ïal�ie povolenie pod¾a § 38 ods. 1 písm. b) a c)

a cudzincovi bol udelený dlhodobý pobyt alebo sa
zdr�iava �es� rokov mimo územia Slovenskej repub-
liky, alebo�.

Doteraj�ie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).

69. V § 42 ods. 1 písm. b) sa vypú��a text za bodko-
èiarkou a bodkoèiarka sa nahrádza èiarkou.

70. V § 42 ods. 1 písm. d) sa slovo �alebo� nahrádza
èiarkou.

71. V § 42 ods. 1 písmeno e) znie:
�e) cudzinec pod¾a § 38 ods. 1 písm. b) a c) sa nepretr�i-

te zdr�iava mimo územia Európskeho hospodár-
skeho priestoru 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
alebo�.

72. V § 42 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
�f) cudzinec úmyselne uvedie nepravdivé alebo zavá-

dzajúce údaje, predlo�í falo�né alebo pozmenené
doklady.�.

73. V § 42 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak by dôsledky
zru�enia povolenia na trvalý pobyt boli neprimerané
dôvodu zru�enia povolenia na trvalý pobyt najmä
s oh¾adom na súkromný a rodinný �ivot cudzinca.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

74. V § 43 ods. 1 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza
slovom �alebo�.

75. V § 43 ods. l písm. d) sa slovo �alebo� nahrádza
bodkou.

76. V § 43 ods. 1 sa vypú��a písmeno e).

77. V § 43 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Za tolerovaný pobyt sa pova�uje obdobie výkonu
väzby alebo obdobie výkonu trestu odòatia slobody; to
neplatí, ak sa cudzinec oprávnene zdr�iava na území
Slovenskej republiky. Za tolerovaný pobyt sa pova�uje
aj obdobie od spä�vzatia �iadosti o udelenie azylu do
uskutoènenia dobrovo¾ného návratu cudzinca; také-
muto cudzincovi priká�e policajný útvar miesto poby-
tu.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 5 sa oznaèujú ako odse-
ky 3 a� 6.

78. V § 43 odsek 3 znie:
�(3) Policajný útvar udelí na �iados� cudzinca povole-

nie na tolerovaný pobyt najviac na 180 dní pod¾a ziste-
ných skutoèností, ktoré sú dôvodom na jeho udelenie.
Policajný útvar vydá �iadate¾ovi v deò podania �iadosti
potvrdenie o jej prijatí.�.

79. Názov �tvrtej hlavy v tretej èasti zákona znie:

�NARODENIE CUDZINCA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY ALEBO INÉHO �TÁTU EURÓPSKEHO

HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU�.

80. V § 45 ods. 1 sa za slovo �republiky� v oboch prí-
padoch vkladajú slová �alebo iného �tátu Európskeho
hospodárskeho priestoru�.

81. V § 45 ods. 3 a 4 sa za slovo �republiky� vkladajú
slová �alebo iného �tátu Európskeho hospodárskeho
priestoru�.

82. § 45a a 45b znejú:

�§ 45a

(1) Pobyt obèana Európskeho hospodárskeho prie-
storu, ktorý sa mieni zdr�iava� na území Slovenskej re-
publiky dlh�ie ako tri mesiace, sa pova�uje za pobyt na
základe prvého povolenia, ak
a) je zamestnaný,
b) podniká,
c) �tuduje na �tátnej �kole alebo �tátom uznanej �kole

a má finanèné prostriedky na zabezpeèenie pobytu
a zdravotné poistenie na území Slovenskej republi-
ky,

d) má finanèné prostriedky na zabezpeèenie pobytu
a zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky
alebo

e) je u neho predpoklad, �e sa zamestná.10)

(2) Obèan Európskeho hospodárskeho priestoru
mô�e po�iada� o registráciu prvého povolenia. �iados�
o registráciu prvého povolenia sa podáva na úradnom
tlaèive osobne na policajnom útvare. K �iadosti o regis-
tráciu prvého povolenia je obèan Európskeho hospo-
dárskeho priestoru povinný predlo�i� cestovný doklad.
Ak cestovný doklad k �iadosti nepredlo�í alebo je ne�ia-
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ducou osobou, policajný útvar �iados� o registráciu pr-
vého povolenia neprijme.

(3) Policajný útvar vydá v deò podania �iadosti o re-
gistráciu prvého povolenia potvrdenie o registrácii pr-
vého povolenia, v ktorom uvedie meno, priezvisko
a bydlisko registrovanej osoby a dátum registrácie.

(4) Pobyt obèana Európskeho hospodárskeho prie-
storu na základe prvého povolenia zanikne, ak
a) písomne oznámi skonèenie pobytu policajnému

útvaru,
b) bol administratívne vyhostený alebo
c) nadobudol �tátne obèianstvo Slovenskej republiky.

(5) Pobyt na základe prvého povolenia má obèan Eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru zachovaný aj vtedy,
ak
a) dôvodom skonèenia jeho pracovnoprávneho vz�ahu

bola choroba z povolania alebo pracovný úraz alebo
ak pre úraz alebo chorobu nemô�e doèasne podni-
ka�,

b) je nedobrovo¾ne nezamestnaný a
1. bol zamestnaný viac ako jeden rok a zaevidoval sa

ako uchádzaè o zamestnanie,
2. skonèil mu pracovný pomer dohodnutý na dobu

urèitú krat�iu ako jeden rok alebo mu skonèil pra-
covný pomer poèas prvých 12 mesiacov a zaevido-
val sa ako uchádzaè o zamestnanie alebo

3. nastúpil na odborné vzdelávanie,
c) je dobrovo¾ne nezamestnaný a nastúpil na odborné

vzdelávanie, ktoré súvisí s predchádzajúcim za-
mestnaním.

(6) Na vydanie potvrdenia o registrácii prvého povole-
nia sa nevz�ahuje v�eobecný predpis o správnom kona-
ní.

§ 45b

(1) Policajný útvar udelí prvé povolenie cudzincovi,
ktorý nie je obèanom Európskeho hospodárskeho prie-
storu a ktorý sa mieni zdr�iava� na území Slovenskej
republiky dlh�ie ako tri mesiace, ak
a) je rodinným príslu�níkom obèana Európskeho hos-

podárskeho priestoru pod¾a § 45a ods. 1 (ïalej len
�zvýhodnený cudzinec�) a

b) nie je zá�a�ou pre systém zdravotného zabezpeèenia
a sociálneho zabezpeèenia Slovenskej republiky.

(2) Rodinný príslu�ník obèana Európskeho hospo-
dárskeho priestoru je
a) man�el a jeho die�a mlad�ie ako 21 rokov alebo jeho

nezaopatrené die�a,11)
b) die�a mlad�ie ako 21 rokov alebo nezaopatrené die-

�a,11)
c) príbuzný v priamom rade, ktorý je od neho závislý,
d) príbuzný man�ela v priamom rade, ktorý je od neho

závislý,
e) iný rodinný príslu�ník, ktorý je od neho závislý, ale-

bo èlen jeho domácnosti.

(3) K �iadosti o udelenie prvého povolenia je zvýhod-
nený cudzinec povinný predlo�i� cestovný doklad; ak
cestovný doklad k �iadosti nepredlo�í, policajný útvar
�iados� o udelenie prvého povolenia neprijme. K �iados-

ti o udelenie prvého povolenia zvýhodnený cudzinec
prilo�í
a) tri fotografie pod¾a § 25 ods. 2,
b) doklad potvrdzujúci, �e je rodinným príslu�níkom

obèana Európskeho hospodárskeho priestoru s po-
bytom na území Slovenskej republiky,

c) doklad alebo èestné vyhlásenie s odôvodnením po-
tvrdzujúce, �e je závislým príbuzným alebo èlenom
domácnosti; to neplatí, ak ide o rodinných príslu�ní-
kov pod¾a odseku 2 písm. a) a b),

d) èestné vyhlásenie o tom, �e nebude zá�a�ou pre sys-
tém zdravotného zabezpeèenia a sociálneho zabez-
peèenia Slovenskej republiky.

(4) Policajný útvar vydá �iadate¾ovi v deò podania
�iadosti o udelenie prvého povolenia potvrdenie o jej
prijatí.

(5) Policajný útvar �iados� o udelenie prvého povole-
nia zvýhodneného cudzinca zamietne, ak
a) nie sú splnené podmienky pod¾a odseku 1,
b) je dôvodné podozrenie, �e poèas svojho pobytu

ohrozí bezpeènos� �tátu alebo záva�ným spôsobom
verejný poriadok, alebo verejné zdravie, alebo

c) je �iadate¾ ne�iaducou osobou alebo je dôvodné po-
dozrenie, �e zvýhodnený cudzinec uzavrel man�el-
stvo s cie¾om získa� povolenie na pobyt.

(6) Právo na prvé povolenie má zvýhodnený cudzinec
zachované aj vtedy, ak je zamestnaný alebo podniká,
alebo má finanèné prostriedky na zabezpeèenie poby-
tu, aby sa nestal zá�a�ou pre systém sociálneho zabez-
peèenia Slovenskej republiky, a zdravotné poistenie
a ak
a) jeho pobyt trval najmenej jeden rok pred úmrtím ob-

èana Európskeho hospodárskeho priestoru,
b) zaniklo jeho man�elstvo,

1. ktoré trvalo najmenej tri roky a jeho pobyt trval
najmenej jeden rok,

2. z ktorého nezaopatrené die�a bolo na základe roz-
hodnutia príslu�ného orgánu zverené do jeho sta-
rostlivosti,

3. z dôvodov hodných osobitného zrete¾a alebo
4. a zvýhodnený cudzinec na základe rozhodnutia

príslu�ného orgánu má právo stretáva� sa na úze-
mí Slovenskej republiky s nezaopatreným die�a-
�om po dobu urèenú týmto orgánom alebo

c) �tuduje a obèan Európskeho hospodárskeho prie-
storu, ktorý je jeho rodièom, zomrel alebo skonèil
pobyt na území Slovenskej republiky; právo na prvé
povolenie je zachované aj pre rodièa �tudenta, ktorý
má die�a v osobnej starostlivosti, prièom toto právo
je zachované a� do ukonèenia �túdia.

(7) Prvé povolenie zvýhodnenému cudzincovi zanik-
ne z dôvodu uvedeného v § 45a ods. 4 alebo ak mu poli-
cajný útvar zru�il prvé povolenie.

(8) Policajný útvar zru�í prvé povolenie zvýhodnené-
mu cudzincovi, ak
a) zanikne pobyt obèana Európskeho hospodárskeho

priestoru pod¾a § 45a ods. 4 písm. a) a b), ktorého je
zvýhodnený cudzinec rodinným príslu�níkom,

b) zistí skutoènosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie
�iadosti o udelenie prvého povolenia; to neplatí, ak
ide o ohrozenie verejného zdravia, alebo
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c) zistí, �e uzavrel man�elstvo s cie¾om získa� prvé po-
volenie.

(9) Ustanovenie odseku 7 neplatí, ak by dôsledky
zru�enia prvého povolenia boli neprimerané dôvodu
zru�enia prvého povolenia najmä s oh¾adom na sú-
kromný a rodinný �ivot cudzinca.

(10) Ak sa �iadosti o udelenie prvého povolenia vyho-
vie, rozhodnutie sa nevydáva.�.

83. Za § 45b sa vkladajú § 45c a� 45e, ktoré znejú:

�§ 45c

(1) Pobyt obèana Európskeho hospodárskeho prie-
storu sa pova�uje za pobyt na základe ïal�ieho povole-
nia, ak obèan Európskeho hospodárskeho priestoru
a) má najmenej pä� rokov nepretr�itý pobyt,
b) má najmenej tri roky nepretr�itý pobyt, ktorý sa po-

va�uje za pobyt na základe prvého povolenia, a po-
èas tohto pobytu bol zamestnaný alebo podnikal
najmenej 12 mesiacov a splnil podmienky nároku na
starobný dôchodok17a) alebo predèasný starobný dô-
chodok;17b) podmienka nepretr�itého pobytu sa ne-
vy�aduje, ak ide o obèana Európskeho hospodárske-
ho priestoru, ktorý je man�elom obèana Slovenskej
republiky alebo ktorý je man�elom cudzinca, ktorý
stratil �tátne obèianstvo Slovenskej republiky v dô-
sledku uzavretia man�elstva s týmto cudzincom,

c) má viac ako dva roky nepretr�itý pobyt, ktorý sa po-
va�uje za pobyt na základe prvého povolenia, a dôvo-
dom skonèenia jeho pracovnoprávneho vz�ahu ale-
bo podnikania bola trvalá neschopnos� pracova�
alebo podnika�; podmienka nepretr�itého pobytu sa
nevy�aduje, ak obèanovi Európskeho hospodárske-
ho priestoru v priebehu pobytu vznikol nárok na in-
validný dôchodok v dôsledku pracovného úrazu ale-
bo choroby z povolania alebo ak ide o obèana
Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý je
man�elom obèana Slovenskej republiky alebo ktorý
je man�elom cudzinca, ktorý stratil �tátne obèian-
stvo Slovenskej republiky v dôsledku uzavretia
man�elstva s týmto cudzincom,

d) je zamestnaný alebo podniká na území iného �tátu
Európskeho hospodárskeho priestoru a aspoò raz
tý�denne sa vracia na územie Slovenskej republiky,
prièom na území Slovenskej republiky sa predtým
nepretr�ite zdr�iaval a súèasne bol zamestnaný naj-
menej tri roky,

e) je rodinným príslu�níkom obèana Európskeho hos-
podárskeho priestoru, s ktorým sa zdr�iaval na úze-
mí Slovenskej republiky a ktorý získal právo trvalé-
ho pobytu pod¾a odseku 1 písm. b) a� d), alebo

f) je pozostalým po obèanovi Európskeho hospodár-
skeho priestoru, s ktorým sa zdr�iaval na území Slo-
venskej republiky a ktorý na území Slovenskej re-
publiky bol zamestnaný alebo podnikal
1. nepretr�ite najmenej dva roky pred úmrtím,
2. a k úmrtiu tohto obèana do�lo v dôsledku pracov-

ného úrazu alebo choroby z povolania alebo
3. a stratil �tátne obèianstvo Slovenskej republiky

v dôsledku uzavretia man�elstva s týmto obèanom.

(2) Obèan Európskeho hospodárskeho priestoru mô�e
po�iada� o registráciu ïal�ieho povolenia. �iados� o re-
gistráciu ïal�ieho povolenia sa podáva na úradnom tlaèi-
ve osobne na policajnom útvare. K �iadosti o registráciu
ïal�ieho povolenia obèan Európskeho hospodárskeho
priestoru predlo�í cestovný doklad a prilo�í doklad potvr-
dzujúci splnenie podmienok pod¾a odseku 1 a tri fotogra-
fie pod¾a § 25 ods. 2. Policajný útvar vydá �iadate¾ovi
v deò podania �iadosti potvrdenie o jej prijatí.

(3) Ak sa �iadosti o registráciu ïal�ieho povolenia vy-
hovie, �iadate¾ovi sa vydá iba doklad o pobyte pod¾a
§ 46 ods. 5.

(4) Pobyt na základe ïal�ieho povolenia obèana Eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru zanikne z dôvodu
uvedeného v § 45a ods. 4 alebo ak sa na území Sloven-
skej republiky nezdr�iava dva po sebe nasledujúce roky.

§ 45d

(1) Policajný útvar udelí zvýhodnenému cudzincovi
ïal�ie povolenie, ak jeho predchádzajúci nepretr�itý
pobyt trvá najmenej pä� rokov alebo ak sa zdr�iava na
území Slovenskej republiky ako rodinný príslu�ník ob-
èana Európskeho hospodárskeho priestoru pod¾a § 45c
ods. 1 písm. b) a� f).

(2) Zvýhodnený cudzinec mô�e po�iada� o ïal�ie povo-
lenie najneskôr 60 dní pred skonèením platnosti prvého
povolenia predlo�ením úradného tlaèiva. K �iadosti
o udelenie ïal�ieho povolenia predlo�í cestovný doklad,
prilo�í doklad potvrdzujúci dobu pobytu pod¾a odseku 1
a tri fotografie pod¾a § 25 ods. 2. Policajný útvar vydá �ia-
date¾ovi v deò podania �iadosti potvrdenie o jej prijatí.

(3) Policajný útvar rozhodne o �iadosti o udelenie
ïal�ieho povolenia do 90 dní od podania �iadosti.

(4) Ak sa �iadosti o udelenie ïal�ieho povolenia vyho-
vie, rozhodnutie sa nevydáva.

(5) Ïal�ie povolenie zvýhodneného cudzinca zanikne
z dôvodu uvedeného v § 45c ods. 4.

§ 45e

Do doby nepretr�itého pobytu pod¾a § 45c a 45d sa
zapoèítava èas zdr�iavania sa obèana Európskeho hos-
podárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca
v zahranièí v trvaní 6 mesiacov v roku alebo 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov zo záva�ných dôvodov a výkon
vojenskej slu�by.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
�17a) § 65 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení

neskor�ích predpisov.
17b) § 67 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

84. § 46 vrátane nadpisu znie:

�§ 46

Doklad o pobyte

(1) Policajný útvar vystaví cudzincovi doklad o poby-
te do 60 dní od rozhodnutia o udelení povolenia na po-
byt alebo od hlásenia pobytu pod¾a § 49 ods. 2 písm. b),
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alebo od podania �iadosti. Policajný útvar vydá �iadate-
¾ovi v deò podania �iadosti potvrdenie o jej prijatí.

(2) Cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na
prechodný pobyt, vystaví policajný útvar doklad o po-
byte pod¾a èasu povoleného pobytu najviac na pä� ro-
kov. Platnos� dokladu o pobyte sa v�ak musí skonèi�
najmenej 90 dní pred skonèením platnosti cestovného
dokladu cudzinca.

(3) Cudzincovi, ktorému bolo udelené prvé povole-
nie na pobyt, vystaví policajný útvar doklad o pobyte
s platnos�ou najviac na pä� rokov. Platnos� dokladu
o pobyte sa v�ak musí skonèi� najmenej 90 dní pred
skonèením platnosti cestovného dokladu cudzinca. Ak
ide o ïal�ie povolenie, vystaví policajný útvar doklad
o pobyte s platnos�ou na desa� rokov. V doklade o poby-
te cudzinca pod¾a § 38 ods. 1 písm. b) a c) uvedie poli-
cajný útvar názov �osoba s dlhodobým pobytom � ES�.

(4) Cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, vystaví po-
licajný útvar doklad o pobyte pod¾a osobitného zákona.1)

(5) Obèanovi Európskeho hospodárskeho priestoru
vystaví policajný útvar na po�iadanie po predlo�ení
úradného tlaèiva doklad o pobyte s platnos�ou najviac
na pä� rokov, ak sa zaregistroval na policajnom útvare.
Ak ide o ïal�ie povolenie, vystaví policajný útvar do-
klad o pobyte s platnos�ou na desa� rokov.

(6) Zvýhodnenému cudzincovi, ktorému bolo udele-
né povolenie na pobyt, vystaví policajný útvar doklad
o pobyte, v ktorom policajný útvar uvedie názov �rodin-
ný príslu�ník obèana Európskeho hospodárskeho prie-
storu�, s platnos�ou pod¾a odseku 5.

(7) Cudzincovi, ktorý má právny nárok na pobyt na
základe medzinárodnej zmluvy,8a) vystaví policajný
útvar na �iados� predlo�ením úradného tlaèiva doklad
o pobyte s platnos�ou najviac na pä� rokov.

(8) Cudzinec pod¾a odseku 3 mlad�í ako 15 rokov je
povinný najskôr 90 dní a najneskôr 60 dní pred dovà�e-
ním 15. roku veku po�iada� o vystavenie dokladu o po-
byte. K �iadosti predlo�í cestovný doklad a prilo�í dve
fotografie pod¾a § 25 ods. 2.

(9) Cudzinec, ktorý má udelené ïal�ie povolenie,
a cudzinec pod¾a odsekov 3 a� 6 po�iada o vystavenie
nového dokladu najneskôr 60 dní pred skonèením plat-
nosti dokladu o pobyte.

(10) Ak bol cudzincovi vydaný matrièný doklad Slo-
venskej republiky, policajný útvar uvedie v doklade
o pobyte meno a priezvisko v tvare uvedenom v tomto
matriènom doklade, inak sa meno a priezvisko a ostat-
né mená a priezviská cudzinca uvedú pod¾a tvaru uve-
deného latinkou v cestovnom doklade.

(11) Ak zanikne cudzincovi alebo obèanovi Európske-
ho hospodárskeho priestoru povolenie na pobyt, vykoná
policajný útvar opatrenia na zabránenie zneu�itia do-
kladu o pobyte, a ak je to mo�né, doklad znehodnotí.�.

85. V § 49 ods. 1 písm. m) sa slovo �a� nahrádza èiarkou.

86. V § 49 sa odsek 1 dopåòa písmenami o) a� q), kto-
ré znejú:
�o) podrobi� sa na po�iadanie policajného útvaru alebo

zastupite¾ského úradu snímaniu biometrických
údajov na úèely konania pod¾a tohto zákona,

p) predlo�i� na po�iadanie policajného útvaru doklad
potvrdzujúci, �e netrpí chorobou, ktorá ohrozuje
verejné zdravie,

q) po�iada� do troch pracovných dní o vystavenie no-
vého dokladu o pobyte, ak záznamy v òom nezodpo-
vedajú skutoènosti alebo ak nastanú okolnosti
pod¾a písmena h).�.

87. V § 49 ods. 2 sa za slovom �dní� vkladajú slová
�a obèan Európskeho hospodárskeho priestoru alebo
zvýhodnený cudzinec do desiatich pracovných dní�.

88. V § 49 ods. 2 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová : �policajný útvar
na po�iadanie cudzinca vydá potvrdenie o jeho pobyte,�.

89. V § 50 písm. b) sa za slová ��tátnu príslu�nos�,�
vkladajú slová �trvalý pobyt,�.

90. V § 51 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a� 6,
ktoré znejú:

�(4) Letecký dopravca je povinný na �iados� policajného
útvaru na hraniènom priechode poskytnú� údaje o cestu-
júcich, ktorých prepravuje na územie Slovenskej republi-
ky cez vonkaj�iu �tátnu hranicu.19a) Tieto údaje je letecký
dopravca povinný zasla� v elektronickej podobe najneskôr
do doby ukonèenia registrácie cestujúcich pred odletom.
V prípade poruchy elektronického spojenia je povinný za-
sla� tieto údaje iným vhodným spôsobom.

(5) Údaje pod¾a odseku 4 obsahujú:
a) èíslo a druh cestovného dokladu,
b) �tátnu príslu�nos�,
c) celé meno a celé priezvisko,
d) dátum narodenia,
e) hranièný priechod, cez ktorý sa uskutoèní vstup,
f) èíslo letu,
g) èas odletu a èas príletu lietadla,
h) celkový poèet cestujúcich,
i) poèiatoèné letisko nastúpenia.

(6) Letecký dopravca je povinný informova� cestujú-
ceho o poskytnutí údajov pod¾a odseku 4. Poskytnuté
údaje musí do 24 hodín po prílete znièi�.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:
�19a) § 7 ods. 1 zákona è. 477/2003 Z. z. o ochrane �tátnej hranice.�.

Doteraj�í odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 7.

91. V § 53 ods. 1 sa slová �Národný úrad práce je po-
vinný� nahrádzajú slovami �Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny je povinné�.

92. § 53 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Ustanovenia odsekov 1 a� 3 sa nevz�ahujú na ob-

èana Európskeho hospodárskeho priestoru.�.

93. § 54 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Ak existuje opodstatnená obava, �e obèan Európ-

skeho hospodárskeho priestoru nespåòa podmienky
uvedené v § 45a ods. 1 a 5, mô�e policajný útvar overi�
ich splnenie.�.
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94. V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Policajný útvar uchováva údaje o cestujúcich
zaslané leteckým dopravcom pod¾a § 51 ods. 4 v doèas-
nom súbore. Policajný útvar je povinný tieto údaje do
24 hodín od ich prijatia po vstupe cestujúcich znièi�; to
neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie úloh po-
d¾a osobitného predpisu.5)�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a� 6.

95. Nadpis �iestej èasti zákona znie:

�ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE, ZAISTENIE,
POLICAJNÝ PREVOZ A LETECKÝ TRANZIT�.

96. V § 56 sa na konci prvej vety bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �ak tento zákon neus-
tanovuje inak.�.

97. V § 57 ods. 1 písm. a) sa slová �na desa� rokov�
nahrádzajú slovami �do desiatich rokov, najmenej v�ak
na pä� rokov�.

98. V § 57 ods. 7 sa slová �rodinný �ivot cudzinca
a då�ku jeho pobytu� nahrádzajú slovami �rodinný �ivot
cudzinca, då�ku jeho pobytu, vek cudzinca a väzby
s krajinou pôvodu�.

99. V § 57 odsek 8 znie:
�(8) Policajný útvar mô�e administratívne vyhosti�

obèana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo
zvýhodneného cudzinca, ak ohrozuje bezpeènos� �tá-
tu, verejný poriadok alebo verejné zdravie; to neplatí,
ak dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdra-
vie, po troch mesiacoch od vstupu obèana Európskeho
hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzin-
ca.�.

100. § 57 sa dopåòa odsekmi 9 a� 13, ktoré znejú:
�(9) Policajný útvar mô�e administratívne vyhosti�

obèana Európskeho hospodárskeho priestoru, zvýhod-
neného cudzinca alebo cudzinca, ktorí majú ïal�ie po-
volenie, len z vá�nych dôvodov ohrozenia bezpeènosti
�tátu alebo verejného poriadku.

(10) Policajný útvar mô�e administratívne vyhosti�
obèana Európskeho hospodárskeho priestoru bez ur-
èenia èasu zákazu pobytu, ak nespåòa podmienky po-
d¾a § 45a ods. 1 písm. d), a zvýhodneného cudzinca, ak
nespåòa podmienky pod¾a § 45b ods. 1 písm. b); to ne-
platí, ak ide o ïal�ie povolenie.

(11) Policajný útvar nemô�e administratívne vyhosti�
a) obèana Európskeho hospodárskeho priestoru, ak sa

oprávnene zdr�iaval najmenej desa� rokov na území
Slovenskej republiky; to neplatí, ak predstavuje
hrozbu pre bezpeènos� �tátu,

b) die�a mlad�ie ako osemnás� rokov; to neplatí, ak je
vyhostenie tohto die�a�a v jeho záujme,21a)

c) cudzinca, u ktorého dôjde k vzniku choroby, ktorá
ohrozuje verejné zdravie, po udelení povolenia na
pobyt.

(12) Ak policajný útvar administratívne vyhostí cu-
dzinca s dlhodobým pobytom, ktorý má na území Slo-

venskej republiky povolený pobyt, je povinný informo-
va� o tom �tát Európskeho hospodárskeho priestoru,
ktorý mu dlhodobý pobyt udelil. V prípade administra-
tívneho vyhostenia cudzinca s dlhodobým pobytom
z obzvlá�� záva�ného dôvodu mimo územia Európske-
ho hospodárskeho priestoru je policajný útvar povinný
svoje rozhodnutie konzultova� so �tátom, ktorý mu
udelil dlhodobý pobyt.

(13) Ustanovenie odseku 7 platí primerane aj pre ob-
èana Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhod-
neného cudzinca.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:
�21a) Dohovor o právach die�a�a (oznámenie è. 104/1991 Zb.).�.

101. § 59 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Policajný útvar výkon rozhodnutia o administra-

tívnom vyhostení nevykoná, ak nie je mo�né cudzinco-
vi, ktorý nemá vlastný cestovný doklad, tento zabezpe-
èi� ani prostredníctvom zastupite¾ského úradu �tátu,
ktorého je �tátnym príslu�níkom, uplynula lehota zais-
tenia a nie je mo�né zabezpeèi� vycestovanie cudzinca
ani na cudzinecký pas.�.

102. V § 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Obèan Európskeho hospodárskeho priestoru
a zvýhodnený cudzinec mô�e po�iada� o zru�enie roz-
hodnutia o administratívnom vyhostení na základe dô-
kazov potvrdzujúcich, �e do�lo k podstatnej zmene okol-
ností, pre ktoré bol administratívne vyhostený a bol mu
urèený èas zákazu vstupu. Ministerstvo vnútra rozhod-
ne o jeho �iadosti do 180 dní od jej doruèenia.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

103. V § 61 ods. 3 sa slová �odseku 1� nahrádzajú
slovami �odsekov 1 a 2�.

104. V § 62 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: �alebo výkon trestu vyhostenia�.

105. V § 62 ods. 1 písm. d) sa slovo �alebo� nahrádza
èiarkou.

106. V § 62 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrá-
dza slovom �alebo�.

107. V § 62 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
�f) ktorý podal vyhlásenie pod¾a osobitného zákona1)

po tom, èo mu bol ulo�ený trest vyhostenia alebo
bolo rozhodnuté o jeho administratívnom vyhostení,

g) ak je to potrebné na výkon jeho prevozu pod¾a oso-
bitného predpisu.23a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:
�23a) Nariadenie Rady (ES) è. 343/2003 z 18. februára 2003

ustanovujúce kritériá a mechanizmy na urèenie èlenského
�tátu zodpovedného za posúdenie �iadosti o azyl podanej
v èlenskom �táte príslu�níkom tretej krajiny (Ú. v. EÚ L 050,
25. 2. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) è. 1560/2003 z 2. septembra 2003,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatòovanie
nariadenia Rady (ES) è. 343/2003 ustanovujúce kritériá
a mechanizmy na urèenie èlenského �tátu zodpovedného za
posúdenie �iadosti o azyl podanej v èlenskom �táte
príslu�níkom tretej krajiny (Ú. v. EÚ L 222, 5. 9. 2003).�.
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108. V § 62 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
�Ak toto�nos� zaisteného cudzinca nemo�no bezod-

kladne zisti�, policajný útvar k rozhodnutiu o jeho zais-
tení pripojí také dôkazy, aby táto osoba nemohla by�
zamenená s inou osobou.�.

109. V § 62 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

�(5) Zaistený cudzinec, o ktorého odovzdaní orgánom
susedného �tátu bolo zaèaté konanie pod¾a osobitnej
zmluvy,23b) mô�e by� umiestnený na policajnom útvare
po dobu najviac sedem dní od zaistenia.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23b znie:
�23b) Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny

o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoloèné �tátne hranice
(oznámenie è. 116/1994 Z. z.).�.

Doteraj�í odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.

110. �iesta èas� zákona sa dopåòa �tvrtou hlavou,
ktorá vrátane nadpisu znie:

� � T V R T Á H L A V A

LETECKÝ TRANZIT

§ 75a

(1) Ministerstvo vnútra
a) prijíma písomnú �iados� iného �tátu Európskeho

hospodárskeho priestoru o vykonanie leteckého
tranzitu (ïalej len ��iados� o letecký tranzit�) a roz-
hoduje o nej,

b) podáva písomnú �iados� inému �tátu Európskeho
hospodárskeho priestoru o vykonanie leteckého
tranzitu, ak nie je mo�né pou�i� priamy let z územia
Slovenskej republiky do krajiny urèenia alebo ak ta-
kýto let nemô�e zo záva�ných dôvodov vykona�,

c) bezodkladne prijíma naspä� cudzinca, ak
1. povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo

zru�ené,
2. cudzinec poèas leteckého tranzitu opustil bez po-

volenia tranzitný priestor verejného letiska alebo
3. letecký tranzit nie je mo�ný z iných dôvodov,

d) uhrádza náklady za poskytnutú stravu a neodklad-
nú zdravotnú starostlivos� poskytnutú cudzincovi
pod¾a písmena c) iným �tátom Európskeho hospo-
dárskeho priestoru, ak sú tieto náklady skutoèné
a vyèíslite¾né, a náklady spojené s jeho návratom,

e) vy�iada náklady spojené s návratom cudzinca pod¾a
§ 75c ods. 3,

f) urèuje kontaktné miesta pre tranzitné letiská.

(2) Písomnú �iados� o letecký tranzit doruèí �iadajúci
�tát Európskeho hospodárskeho priestoru (ïalej len
��iadajúci �tát�) najneskôr dva dni pred leteckým tran-
zitom; túto lehotu mo�no odpusti� v obzvlá�� nalieha-
vých a odôvodnených prípadoch. Vzor �iadosti o vyko-
nanie leteckého tranzitu je uvedený v prílohe è. 1.

§ 75b

(1) Ministerstvo vnútra rozhodne o �iadosti o letecký
tranzit v lehote do dvoch dní od jej prijatia a bezodklad-

ne informuje �iadajúci �tát; lehota na rozhodnutie
mô�e by� v odôvodnených prípadoch predå�ená najviac
o 48 hodín.

(2) Ak ministerstvo vnútra neoznámi svoje rozhod-
nutie v lehote pod¾a odseku 1, mô�e �iadajúci �tát zaèa�
vykonáva� letecký tranzit; zaèatie vykonávania letecké-
ho tranzitu oznámi ministerstvu vnútra.

(3) Letecký tranzit sa vykoná do 24 hodín od rozhod-
nutia pod¾a odseku 1 alebo oznámenia pod¾a odseku 2.

(4) Písomnú �iados� o letecký tranzit mô�e minister-
stvo vnútra zamietnu�, ak
a) mô�e �iadajúci �tát uskutoèni� priamy let do krajiny

urèenia s výnimkou opodstatnených dôvodov,
b) je cudzinec obvinený pod¾a osobitného zákona25a)

alebo je h¾adaný, preto�e sa vyhýba výkonu právo-
platne ulo�eného trestu,25b)

c) nie je mo�né uskutoèni� letecký tranzit cez ïal�ie
�táty alebo nie je mo�né uskutoèni� prijatie krajinou
urèenia,

d) si opatrenie na prepravu cudzinca vy�aduje zmenu
verejného letiska,

e) v daný moment nie je z opodstatnených dôvodov
mo�ná po�adovaná pomoc alebo

f) by cudzinec mohol ohrozi� verejný poriadok, bezpeè-
nos� �tátu, verejné zdravie alebo medzinárodné
vz�ahy.

(5) Ministerstvo vnútra mô�e zru�i� rozhodnutie o le-
teckom tranzite, ktoré u� bolo vydané, ak sa následne
zistia skutoènosti pod¾a odseku 4.

(6) Ministerstvo vnútra bezodkladne informuje �ia-
dajúci �tát o rozhodnutí
a) o zru�ení leteckého tranzitu a o dôvode jeho zru�e-

nia,
b) o zamietnutí leteckého tranzitu pod¾a odseku 4,

o dôvode jeho zamietnutia a v prípade zamietnutia
pod¾a odseku 4 písm. e) aj o termíne najbli��ieho
mo�ného leteckého tranzitu.

(7) Ministerstvo vnútra bezodkladne odovzdá spä�
cudzinca, ak
a) povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo

zru�ené,
b) cudzinec poèas leteckého tranzitu opustil bez povo-

lenia tranzitný priestor verejného letiska alebo
c) letecký tranzit nie je mo�ný z iných dôvodov.

§ 75c

(1) Ak ministerstvo vnútra na základe �iadosti pod¾a
§ 75a ods. 1 písm. a) povolí letecký tranzit, policajný
útvar poskytne potrebnú pomoc, najmä sprevádza cu-
dzinca v priestoroch tranzitného verejného letiska, za-
bezpeèuje cudzincovi neodkladnú zdravotnú starostli-
vos�, zabezpeèuje stravu cudzincovi a v prípade
potreby aj jeho sprievodu.

(2) Ministerstvo vnútra vy�iada od �iadajúceho �tátu
uhradenie nákladov za poskytnutú stravu a neodklad-
nú zdravotnú starostlivos�, ak sú tieto náklady skutoè-
né a vyèíslite¾né.
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(3) Policajný útvar poskytne súèinnos� aj pri návrate
cudzina pod¾a § 75b ods. 7.

(4) Ministerstvo vnútra informuje �iadajúci �tát o zá-
va�ných skutoènostiach, ku ktorým do�lo poèas letec-
kého tranzitu, a o nákladoch spojených s poskytnutím
pomoci.

§ 75d

(1) Ak sa uskutoèòuje letecký tranzit cudzinca so
sprievodom, je sprievod povinný dodr�iava� právne
predpisy Slovenskej republiky, preukáza� na po�iada-
nie svoju toto�nos�, povolenie na letecký tranzit alebo
oznámenie pod¾a § 75b ods. 2.

(2) Sprievod cudzinca musí by� v civilnom obleèení
a nesmie nosi� zbrane.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 25a a 25b znejú:
�25a) Zákon è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný

poriadok) v znení neskor�ích predpisov.
25b) § 321 ods. 3 zákona è. 141/1961 Zb. v znení neskor�ích

predpisov.�.

111. V § 76 ods. 1 písmeno d) znie:
�d) poru�í povinnos� ustanovenú v § 19 ods. 2, § 20

ods. 3, § 21 ods. 3, § 23 ods. 3, § 23a ods. 2, § 27
ods. 3, § 38a ods. 2, § 45 ods. 3, § 45d ods. 2, § 46
ods. 8, § 49 alebo § 69.�.

112. V § 77 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
�d) letecký dopravca, ktorý údaje pod¾a § 51 ods. 4 ne-

poskytne alebo ich poskytne neúplné alebo ne-
správne.�.

113. V § 77 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. d) ulo�í
policajný útvar pokutu od 120 000 Sk do 200 000 Sk za
ka�dý vykonaný let.�.

Doteraj�ie odseky 4 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a� 7.

114. V § 80 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Ministerstvo vnútra urèí kontaktné miesta na
prijímanie a odovzdávanie informácií pod¾a § 26 ods. 5,
§ 29 ods. 3, § 38 ods. 3 a § 57 ods. 12.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a� 8.

115. V § 80 ods. 5 sa slová �Matrièné doklady� nahrá-
dzajú slovom �Doklady�.

116. § 80 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
�(9) Ak existuje dôvodná obava z ohrozenia bezpeè-

nosti �tátu alebo verejného poriadku obèanom Európ-
skeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneným
cudzincom, ktorý hlási svoj pobyt, �iada o vydanie po-
tvrdenia o registrácii alebo o udelenie povolenia na po-
byt, mô�e policajný útvar po�iada� orgány iného �tátu
Európskeho hospodárskeho priestoru o poskytnutie
informácie týkajúcej sa predchádzajúcich policajných
záznamov o tomto obèanovi alebo zvýhodnenom cu-

dzincovi. Informácie o obèanovi Európskeho hospo-
dárskeho priestoru si mô�e policajný útvar vy�iada� do
troch mesiacov od jeho vstupu na územie Slovenskej
republiky alebo od ohlásenia pobytu na policajnom
útvare.�.

117. Za § 80a sa vkladajú § 80b a 80c, ktoré znejú:

�§ 80b

Zoznam chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie,
ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 80c

(1) Na úèely tohto zákona je policajný útvar a zastu-
pite¾ský úrad v konaní o vízach oprávnený spracováva�
tieto osobné a ïal�ie údaje:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce

priezviská, dátum narodenia, pohlavie, miesto a �tát
narodenia, �tátnu príslu�nos�, rodinný stav, údaje
o cestovnom doklade, biometrické údaje,

b) povolanie, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko
a rodné priezvisko matky, meno, priezvisko, rodné
priezvisko man�ela/man�elky, dátum a miesto na-
rodenia man�ela/man�elky, meno, priezvisko, dá-
tum narodenia die�a�a, predchádzajúce pobyty
v Slovenskej republike,

c) predchádzajúcu �tátnu príslu�nos�, údaje o trvalom
bydlisku, údaje o zamestnávate¾ovi, cie¾ovú krajinu,
druh víza, po�adovaný poèet vstupov, dobu pobytu,
údaje o udelených vízach Slovenskej republiky, úèel
cesty, dátum príchodu, dátum odchodu, druh do-
pravného prostriedku, miesto prvého vstupu, údaje
o kontaktnej osobe v Slovenskej republike, spôsob
finanèného zabezpeèenia v Slovenskej republike,

d) meno, priezvisko, dátum narodenia, èíslo cestovné-
ho dokladu a príbuzenský vz�ah obèana Slovenskej
republiky, od ktorého je cudzinec závislý alebo ktorý
ho pozval.

(2) Na úèely tohto zákona je policajný útvar a zastu-
pite¾ský úrad v konaní o pobyte oprávnený spracováva�
osobné a ïal�ie údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a b) a
a) titul, národnos�, úèel pobytu, najvy��ie dosiahnuté

vzdelanie, údaje o zamestnaní pred príchodom a po
príchode do Slovenskej republiky, miesto a �tát trva-
lého bydliska, adresu posledného bydliska, bydlisko
v Slovenskej republike, meno ubytovate¾a,

b) predchádzajúce priezviská man�ela/man�elky, �tát
narodenia man�ela/man�elky, �tátnu príslu�nos�
man�ela/man�elky, trvalé bydlisko man�ela/man-
�elky, bydlisko v Slovenskej republike man�e-
la/man�elky,

c) dátum narodenia otca/matky, �tátnu príslu�nos�
otca/matky, miesto narodenia die�a�a, �tátnu prí-
slu�nos� die�a�a, trvalé bydlisko die�a�a, bydlisko
die�a�a v Slovenskej republike, mená a priezviská
súrodencov, dátum a miesto narodenia súrodencov,
�tátnu príslu�nos� súrodencov, trvalé bydlisko sú-
rodencov.
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(3) Na úèely tohto zákona je policajný útvar v konaní
o pobyte obèana Európskeho hospodárskeho priestoru
oprávnený spracováva� osobné a ïal�ie údaje pod¾a od-
seku 1 písm. a) a údaje o najvy��om dosiahnutom vzde-
laní, adrese trvalého bydliska v cudzine, bydlisku v Slo-
venskej republike a údaje o ubytovate¾ovi.

(4) Na úèely tohto zákona je policajný útvar v konaní
o administratívnom vyhostení a zaistení oprávnený
spracováva� osobné a ïal�ie údaje pod¾a odseku 1
písm. a) a údaje o adrese trvalého bydliska.�.

118. Za § 81a sa vkladá § 81b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 81b

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným k 15. decembru 2005

(1) Policajný útvar na po�iadanie cudzinca, ktorému
bolo udelené ïal�ie povolenie pod¾a doteraj�ích predpi-
sov a ktorý najmenej pä� rokov bol zamestnaný alebo
podnikal, alebo ak ide o jeho rodinného príslu�níka, vy-
staví nový doklad o pobyte s názvom �osoba s dlhodo-

bým pobytom � ES�; to neplatí, ak ide o rodinného prí-
slu�níka obèana Slovenskej republiky.

(2) Trvalý pobyt obèana Európskeho hospodárskeho
priestoru a zvýhodneného cudzinca sa pova�uje za po-
byt na základe ïal�ieho povolenia.

(3) Konania o pobyte zaèaté pred 15. decembrom
2005 sa dokonèia pod¾a tohto zákona; pod¾a zákona
úèinného pred 15. decembrom 2005 sa dokonèia iba
v prípade, ak je to pre �iadate¾a priaznivej�ie.

(4) Konania o správnych deliktoch zaèaté pred
15. decembrom 2005 sa dokonèia pod¾a doteraj�ích
predpisov.�.

119. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý znie:

�§ 82a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európ-
skych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílo-
he è. 2.�.

120. Príloha k zákonu è. 48/2002 Z. z. v znení ne-
skor�ích predpisov sa nahrádza prílohou è. 1 k zákonu
è. 48/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, ktorá
znie:

�Príloha è. 1
k zákonu è. 48/2002 Z. z.
v znení neskor�ích predpisov

VZOR

�iados� o letecký tranzit cudzinca
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(�iadajúca jednotka)

Orgán:

Miesto/dátum:

Tel./fax/e-mail:

Adresa: Meno úradníka:

Podpis:

(Do�iadaná jednotka)

Orgán:

Adresa:

V�eobecné informácie o �tátnom príslu�níkovi tretej krajiny, ktorého sa do�iadanie týka

Do�iadanie è. Priezvisko Meno m./�. Dátum
narodenia

Miesto
narodenia

�tátne
obèianstvo

Cestovný
doklad
è./typ/platnos�

Èíslo víza
vydaného tre�ou
krajinou (ak sa
vy�aduje)

1

2

Údaje o lete

Èíslo letu Z Dátum odletu Hodina Do Dátum príletu Hodina



Podrobné informácie

121. Za prílohu è.1 k zákonu è. 48/2002 Z. z. v znení
neskor�ích predpisov sa vkladá príloha è. 2 k zákonu

è. 48/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, ktorá
znie:

�Príloha è. 2
k zákonu è. 48/2002 Z. z.
v znení neskor�ích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:
1. Smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorou sa dopåòajú ustanovenia èlánku 26 Dohovoru, ktorým sa vy-

konáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 187, 10. 7. 2001).
2. Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúèenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 3. 10. 2003).
3. Smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na úèely leteckého odsunu

(Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003).
4. Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení �tátnych príslu�níkov tretích krajín,

ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23. 1. 2004).
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Má �tátny príslu�ník tretej krajiny sprievod? � áno � nie Mená a funkcie:

Odporúèa sa prítomnos� policajného sprievodu
na letisku?

� áno � nie

Je potrebná lekárska starostlivos�? � áno � nie Ak áno, �pecifikujte:

Nákazlivé identifikovate¾né ochorenia? (*) � áno � nie Ak áno, �pecifikujte:

Predchádzajúce neúspe�né pokusy o odsun? � áno � nie Ak áno, uveïte dôvody:

Ïal�ie poznámky

Poznámka: V èase podania do�iadania neboli známe �iadne dôvody na zamietnutie pod¾a èlánku 3 ods. 3 a 5
smernice 2003/110/ES.

Rozhodnutie do�iadanej jednotky

Tranzit sa povo¾uje �

Tranzit sa nepovo¾uje �

Dôvody: ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________
Meno/podpis/dátum

(*) Tieto informácie sa poskytnú v súlade s pou�ite¾ným vnútro�tátnym alebo medzinárodným právom.�.



5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve obèanov Únie a ich rodinných
príslu�níkov vo¾ne sa pohybova� a zdr�iava� sa v rámci územia èlenských �tátov, ktorá mení a dopåòa nariadenie
(EHS) è. 1612/68 a ru�í smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS,
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).

6. Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov poskytova� údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ
L 261, 6. 8. 2004).�

Èl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993
Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona
è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona
è. 73/1998 Z. z., zákona è. 256/1998 Z. z., zákona
è. 116/2000 Z. z., zákona è. 323/2000 Z. z., zákona
è. 367/2000 Z. z., zákona è. 490/2001 Z. z., zákona
è. 48/2002 Z. z., zákona è. 182/2002 Z. z., zákona
è. 422/2002 Z. z., zákona è. 155/2003 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona
è. 537/2004 Z. z. a zákona è. 69/2005 Z. z. sa dopåòa takto:

V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
�e) na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné

pátranie.�.

Èl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z.. zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zá-
kona è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z. a zá-
kona è. 538/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II VNÚ-
TORNÁ SPRÁVA v polo�ke 18 sa citácia v poznámke
pod èiarou k odkazu 16 �16) Zákon Národnej rady Slo-

venskej republiky è. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov
na území Slovenskej republiky v znení neskor�ích
predpisov.� nahrádza citáciou �16) Zákon è. 48/2002
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.�.

2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II VNÚ-
TORNÁ SPRÁVA polo�ka 24 znie:
�Polo�ka 24
a) �iados� o udelenie povolenia na prechod-

ný pobyt cudzincovi na úèel
1. podnikania ........................................ 7 000 Sk
2. zamestnania ...................................... 5 000 Sk
3. sezónneho zamestnania ....................... 1 000 Sk
4. �túdia a èinností pod¾a osobitných

programov ........................................... 3 000 Sk
5. zlúèenia rodiny .................................... 4 000 Sk
6. plnenia slu�obných povinností civilnými

zlo�kami ozbrojených síl ....................... 2 000 Sk
b) �iados� o udelenie prvého povolenia na

trvalý pobyt ............................................. 5 000 Sk
c) �iados� o obnovenie povolenia na prechod-

ný pobyt cudzincovi na úèel
1. podnikania ........................................ 4 000 Sk
2. zamestnania ........................................ 3 000 Sk
3. sezónneho zamestnania .......................... 500 Sk
4. �túdia a èinností pod¾a osobitných

programov ......................................... 1 000 Sk
5. zlúèenia rodiny .................................... 2 000 Sk
6. plnenia slu�obných povinností civilnými

zlo�kami ozbrojených síl ....................... 1 000 Sk
d) �iados� o udelenie povolenia na trvalý

pobyt na neobmedzený èas ....................... 5 000 Sk
e) Vydanie dokladu o pobyte ........................... 50 Sk
f) Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za

stratený, znièený, po�kodený alebo
odcudzený doklad ...................................... 200 Sk

g) �iados� o udelenie tolerovaného pobytu ..... 3 000 Sk
h) �iados� o predå�enie tolerovaného pobytu .. 1 000 Sk
i) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území

Slovenskej republiky ................................ 100 Sk
j) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi ..... 1 000 Sk

k) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi
od 5 do 15 rokov ...................................... 400 Sk

l) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi
mlad�iemu ako 5 rokov ............................. 250 Sk

Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a písmen a) a c) tejto polo�ky sú

oslobodené osoby, ktoré �iadajú zlúèenie rodiny
s azylantom.16a)

2. Od poplatkov pod¾a písmen a) a� d), g) a h) tejto po-
lo�ky sú oslobodené osoby mlad�ie ako 16 rokov.

3. Od poplatkov pod¾a písmen a) a c) tejto polo�ky je
oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na
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pobyt �tipendistov vlády Slovenskej republiky, kto-
rým bolo �tipendium priznané.

4. Od poplatkov pod¾a písmen a) a c) tejto polo�ky je na
základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo ob-
novenie povolenia na prechodný pobyt �tudentom
a stá�istom, ktorým sa poskytuje �tipendium Minis-
terstva �kolstva Slovenskej republiky alebo �tipen-
dium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných
zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov prichádzajú-
cim na �koly v Slovenskej republike na základe zá-
väzkov z medzinárodných zmlúv.

5. Od poplatku pod¾a písmen g) a h) tejto polo�ky sú oslo-
bodené osoby, ktoré �iadajú o udelenie tolerovaného
pobytu pod¾a § 43 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona
è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.

6. Od poplatku pod¾a písmen j), k) a l) tejto polo�ky sú
oslobodené osoby, ktoré �iadajú o udelenie tolerova-
ného pobytu pod¾a § 43 ods. 1 písm. a), b) a d) záko-
na è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích
predpisov alebo ktorým má by� cudzinecký pas vy-
daný pod¾a § 47 ods. 2 písm. b) zákona è. 48/2002
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.

7. Od poplatku pod¾a písmen b) a d) tejto polo�ky sú oslo-
bodené osoby, ktorým bolo udelené povolenie na trva-
lý pobyt pod¾a § 35 písm. a) a § 45a a� 45d zákona è.
48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.�.

3. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II VNÚ-
TORNÁ SPRÁVA sa polo�ka 25 vypú��a.

4. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II VNÚ-
TORNÁ SPRÁVA v polo�ke 26 sa vypú��a písmeno b).

5. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti II VNÚ-
TORNÁ SPRÁVA v oslobodení k polo�ke 26 sa na konci
pripája táto veta: �Od poplatku pod¾a tejto polo�ky sú
oslobodení aj rodinní príslu�níci obèana èlenského �tá-
tu Európskej únie alebo iného zmluvného �tátu Doho-
dy o Európskom hospodárskom priestore a �vajèiar-
skej konfederácie.�.

6. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XVIII
KONZULÁRNE POPLATKY v oslobodení k polo�ke 240
sa dopåòa bod 6, ktorý znie: �6. osoby, ktorým bolo ude-
lené krátkodobé vízum na jeden vstup na úèel prevzatia
povolenia na pobyt.�.

7. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XVIII
KONZULÁRNE POPLATKY polo�ka 242 znie:
�Polo�ka 242
a) �iados� o udelenie povolenia na prechodný

pobyt cudzincovi na úèel
1. podnikania .......................................... 7 000 Sk
2. zamestnania ........................................ 5 000 Sk
3. sezónneho zamestnania ....................... 1 000 Sk
4. �túdia a èinností pod¾a osobitných

programov ......................................... 3 000 Sk
5. zlúèenia rodiny .................................... 4 000 Sk

6. plnenia slu�obných povinností civilnými
zlo�kami ozbrojených síl ..................... 2 000 Sk

b) �iados� o udelenie prvého povolenia na
trvalý pobyt ............................................. 5 000 Sk

Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a písmen a) a b) tejto polo�ky sú

oslobodené osoby mlad�ie ako 16 rokov.
2. Od poplatku pod¾a písmena a) tejto polo�ky je oslo-

bodené udelenie povolenia na pobyt �tipendistom
vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo �tipendium
priznané.

3. Od poplatkov pod¾a písmena a) tejto polo�ky je na zá-
klade vzájomnosti oslobodené povolenie na prechod-
ný pobyt �tudentom a stá�istom, ktorým sa poskytuje
�tipendium Ministerstva �kolstva Slovenskej repub-
liky alebo �tipendium vyplývajúce zo záväzkov z me-
dzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov
prichádzajúcim na �koly v Slovenskej republike na
základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.�.

Èl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komuni-
káciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 121/2004 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 91/2005 Z. z. a zákona è. 93/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:

1. V § 68 ods. 3 písm. b) sa za slová �trvalý pobyt24) na
území Slovenskej republiky� vkladajú slová �a zdr�iava
sa na území Slovenskej republiky viac ako 185 dní v ka-
lendárnom roku�.

2. § 68 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
�(9) Ak od 1. januára príslu�ného kalendárneho

roka, v ktorom �iadate¾ po�iada o udelenie vodièského
oprávnenia, neuplynula doba ustanovená v odseku 3
písm. b), je pre udelenie vodièského oprávnenia rozho-
dujúce, èi táto podmienka bola splnená v predchádza-
júcom kalendárnom roku.�.

Èl. V

Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch
v znení zákona è. 441/2001 Z. z., zákona è. 48/2002
Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona è. 174/2004
Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z. a zákona è. 653/2004
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 sa vypú��a odsek 4.

2. V § 6 odsek 4 znie:
�(4) Cestovný pas sa obèanom vydáva s platnos�ou
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na 10 rokov; obèanom do 15 rokov sa vydáva s platnos-
�ou na 5 rokov.�.

3. V § 7 ods. 2 sa slová �splnenie jej� nahrádzajú slo-
vami �doèasného vyslania alebo splnenie ich� a na kon-
ci sa pripájajú tieto slová: �alebo o doèasnom vyslaní�.

4. V § 8 ods. 1 písmeno b) znie:
�b) prokurátorovi Generálnej prokuratúry Slovenskej

republiky,�.

5. V § 11 ods. 1 druhá veta znie:
�Iným dokladom na vycestovanie obèana do zahrani-

èia je aj obèiansky preukaz, ak ho daný �tát uznal ako
cestovný doklad.�.

Èl. VI

Zákon è. 477/2003 Z. z. o ochrane �tátnej hranice sa
mení a dopåòa takto:

1. V § 7 ods. 1 sa slová �dohody, ktorou sa vykonáva
dohovor� nahrádzajú slovami �Dohovoru, ktorým sa
vykonáva Schengenská dohoda uzatvorená�.

2. V § 11 sa za èíslicu �7� vkladajú slová �, ktorý na-
dobúda úèinnos� 15. decembra 2005,� a slová �ktoré

nadobúdajú úèinnos� dòom nadobudnutia platnosti
dohovoru o pristúpení Slovenskej republiky k Dohode,
ktorou sa vykonáva dohovor medzi vládami �tátov Hos-
podárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemec-
ko a Francúzskej republiky o postupnom ru�ení kon-
trol na spoloèných hraniciach� sa nahrádzajú slovami
�ktorý nadobúda úèinnos� dòom nadobudnutia úèin-
nosti rozhodnutia Rady prijatého na základe èl. 3 ods. 2
Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii�.

Èl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásil úplné znenie zákona è. 48/2002 Z. z. o po-
byte cudzincov a o zmene a doplní niektorých zákonov,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 408/2002 Z. z., zákonom è. 480/2002 Z. z., zákonom
è. 606/2003 Z. z., zákonom è. 69/2005 Z. z. a týmto zá-
konom.

Èl. VIII

Tento zákon nadobúda úèinnos� 15. decembra 2005.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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559

V Y H L Á � K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. novembra 2005,

ktorou sa ustanovuje zoznam ATC skupín liekov,
pri ktorých je mo�ný výdaj náhradného generického lieku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 38b ods. 11 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnos-
tenský zákon) v znení neskor�ích predpisov a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona
è. 342/2005 Z. z. (ïalej len �zákon�) ustanovuje:

§ 1

Zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých osoba opráv-
nená vydáva� lieky mô�e pri výdaji lieku plne hradené-

ho alebo èiastoène hradeného na základe verejného
zdravotného poistenia vyda� poistencovi alebo inej oso-
be náhradný generický liek pod¾a § 38b ods. 8 zákona,
je uvedený v prílohe.

§ 2

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 15. decembra
2005.

Rudolf Zajac v. r.
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Príloha
k vyhlá�ke è. 559/2005 Z. z.

ZOZNAM ATC SKUPÍN LIEKOV,
PRI KTORÝCH JE MO�NÝ VÝDAJ NÁHRADNÉHO GENERICKÉHO LIEKU

pod¾a § 38b ods. 8 zákona

ATC Úèinná látka � molekula Doplnok

A02BA02 Ranitidín p.o.

A02BA03 Famotidín p.o.

A02BC01 Omeprazol p.o. do 10 mg

A02BC01 Omeprazol p.o. nad 10 mg

A04AA01 Ondasetrón p.o. do 4 mg

A04AA01 Ondasetrón p.o. do 8 mg

A05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová p.o.

A06AD11 Laktulóza p.o.

A07EA06 Budezonid p.o.

A10BA02 Metformín p.o.

A10BB01 Glibenklamid p.o. mikrokry�t. 1,75 mg

A10BB01 Glibenklamid p.o. mikrokry�t. 3,5 mg

A10BB07 Glipizid p.o.

A11CC04 Kalcitriol p.o. do 25 µg

A11CC04 Kalcitriol p.o. nad 25 µg

A12AA04 Uhlièitan vápenatý p.o.

A12AA20 Vápnik, kombinácie rôznych solí p.o.

A12AX Vápnik, kombinácie s inými lieèivami p.o. komb. s vitamínom D

A12BA01 Chlorid draselný p.o.

C01BC03 Propafenón p.o.

C01DA02 Glycerol trinitrát p.o. 2,5 mg tobolky ret.

C01DA08 Izosorbid dinitrát p.o. do 20 mg

C01DA08 Izosorbid dinitrát p.o. od 20 mg do 80 mg

C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. do 40 mg

C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. nad 40 mg

C02AC05 Moxonidin p.o.

C03CA01 Furosemid p.o.

C03CA01 Furosemid p.o. forte

C03CA01 Furosemid parent. do 40 mg

C04AD03 Pentoxifylín p.o. do 400 mg

C04AD03 Pentoxifylín p.o. nad 400 mg

C04AD03 Pentoxifylín parent.

C05CX Ostatné kapiláry stabilizujúce lieèivá p.o. escín

C07AA07 Sotalol p.o.

C07AB02 Metoprolol p.o.

C07AB02 Metoprolol p.o. retard

C07AB03 Atenolol p.o.

C07AB07 Bisoprolol p.o.

C08CA01 Amlodipín p.o.

C08CA02 Felodipín p.o.
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ATC Úèinná látka � molekula Doplnok

C08CA05 Nifedipín p.o. do 20 mg retardovaná LF

C09AA02 Enalapril p.o. do 2,5 mg

C09AA02 Enalapril p.o. do 5 mg

C09AA02 Enalapril p.o. nad 5 mg

C09AA03 Lizinopril p.o. do 10 mg

C09AA03 Lizinopril p.o. do 20 mg

C09AA03 Lizinopril p.o. do 5 mg

C09AA05 Ramipril p.o. 1,25 mg

C09AA05 Ramipril p.o. 10 mg

C09AA05 Ramipril p.o. 2,5 mg

C09AA05 Ramipril p.o. 5 mg

C09AA06 Quinapril p.o.

C09AA06 Quinapril p.o. do 5 mg

C09CA01 Losartan p.o.

C09DA01 Losartan a diuretiká p.o. hydrochlorotiazid

C10AA01 Simvastatín p.o. do 20 mg

C10AA01 Simvastatín p.o. nad 20 mg

C10AA05 Atorvastatín p.o. 10 mg

C10AA05 Atorvastatín p.o. 20 mg

C10AB04 Gemfibrozil p.o.

C10AB05 Fenofibrát p.o. mikronizované LF 200 mg

D07AC01 Betametazón loc. betametazón dipropionát crm. 0,05 %

D07AC01 Betametazón loc. betametazón dipropionát ung. 0,05 %

D11A Iné dermatologiká loc. HVLP do 50 g vr.

G01AX11 Polyvidón � jód vag.

G02CB01 Bromkriptín p.o.

G03CA03 Estradiol p.o. 2 mg

G03CA03 Estradiol transd. 100 µg/deò

G03CA03 Estradiol transd. 25 µg/deò

G03CA03 Estradiol transd. 50 µg/deò

G03FA01 Noretisterón a estrogén p.o. nad 1 mg

G03FB05 Noretisterón a estrogén p.o.

G03FB05 Noretisterón a estrogén transd. na estradiol sekvenèné

G03FB09 Levonorgestrel a estrogén p.o. sekvenèné prípravky

G03HA01 Cyproterón p.o.

G04BD04 Oxybutynín p.o.

H02AB04 Metylprednizolón parent. do 80 mg

H05BA01 Kalcitonín lososí syntetický inhal. 200 UT spray

J01AA02 Doxycyklín p.o.

J01CE02 Fenoxymetylpenicilín p.o. tekuté LF

J01CE02 Fenoxymetylpenicilín p.o. nad 1 MU

J01DA01 Cefalexín p.o. tekuté LF

J01EE01 Sulfametoxazol a trimetoprim p.o. pevné LF

J01FA06 Roxitromycín p.o. nad 100 mg pevné LF

J01FA09 Klaritromycín p.o. tekuté LF

J01FA09 Klaritromycín p.o. 250 mg pevné LF

J01FA09 Klaritromycín p.o. 500 mg pevné LF

J01FA09 Klaritromycín p.o. SR pevné LF
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ATC Úèinná látka � molekula Doplnok

J01FA10 Azitromycín p.o. 125 mg pevné LF

J01FA10 Azitromycín p.o. 200 mg tekuté LF

J01FA10 Azitromycín p.o. 250 mg pevné LF

J01FA10 Azitromycín p.o. 500 mg pevné LF

J01MA02 Ciprofloxacín p.o.

J01MA02 Ciprofloxacín parent 200 mg

J02AC01 Flukonazol p.o. 150 mg dávka pevné LF

J02AC01 Flukonazol p.o. do 150 mg pevné LF

J05AB01 Acyklovir p.o. 200 mg pevné LF

J05AB01 Acyklovir p.o. 400 mg pevné LF

L02BA01 Tamoxifén p.o. nad 20 mg

L02BB01 Flutamid p.o.

L04AA01 Cyklosporín p.o. mikroemulgované

L04AA01 Cyklosporín p.o. tekuté LF

M01AB05 Diklofenak p.o. do 25 mg

M01AB05 Diklofenak p.o. nad 25 mg

M01AB05 Diklofenak p.rect.

M01AB05 Diklofenak parent.

M01AC01 Piroxikam p.o.

M01AC06 Meloxikam p.o. do 15 mg

M01AC06 Meloxikam p.o. do 7,5 mg

M01AE01 Ibuprofén p.o. sir.

M01AE01 Ibuprofén p.o. pevné LF

M02AA13 Ibuprofén crm

M02AA13 Ibuprofén loc. do 50 g vrátane

M02AA15 Diklofenak loc. nad 50 g

M02AX Iné lieky proti bolestiam kåbov a svalov
na vonk. pou�.

loc. do 50 g vrátane

N02AX02 Tramadol p.o. pevné LF

N02AX02 Tramadol p.o. do 50 ml tekuté LF

N02AX02 Tramadol p.o. nad 50 ml tekuté LF

N02AX02 Tramadol p.o. retard pevné LF

N02AX02 Tramadol p.rect.

N02AX02 Tramadol parent. do 50 mg

N02AX02 Tramadol parent. nad 50 mg

N02BE01 Paracetamol p.o. tekuté LF

N02BE01 Paracetamol p.o. nad 125 mg pevné LF

N02BE01 Paracetamol p.rect. nad 150 mg

N03AG01 Kyselina valproová p.o. pevné LF

N03AX12 Gabapentín p.o. do 100 mg

N03AX12 Gabapentín p.o. nad 100

N04BD01 Selegilín p.o.

N05AX08 Risperidón p.o. 1 mg

N05AX08 Risperidón p.o. 2 mg

N05AX08 Risperidón p.o. 3 mg

N05AX08 Risperidón p.o. 4 mg

N05BA01 Diazepam parent.

N05BA12 Alprazolam p.o. do 2 mg
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ATC Úèinná látka � molekula Doplnok

N05CG01 Zolpidem p.o.

N06AB03 Fluoxetín p.o. pevné LF

N06AB04 Citalopram p.o.

N06AB05 Paroxetin p.o.

N06AB06 Sertralin p.o.

N06AB06 Sertralin p.o. nad 50 mg

N06AG02 Moklobemid p.o. 150 mg

N06AG02 Moklobemid p.o. 300 mg

0N06AX11 Mirtazapín p.o.

N06BX03 Piracetam p.o. pevné LF

N06BX03 Piracetam p.o. 1200 mg pevné LF

N06BX18 Vinpocetín p.o.

N06DA02 Donepezil p.o. 10 mg

N06DA02 Donepezil p.o. 5 mg

N06DX02 Ginkgo biloba p.o. pevné LF

N07CA02 Cinarizín p.o.

R03AC13 Formoterol inhal. plv.

R03AC13 Formoterol inhal. plv. inh. plv.

R06AE07 Cetirizín p.o.

R06AE07 Cetirizín p.o. tekuté LF,gtt.

R06AX13 Loratadin p.o. pevné LF

R06AX13 Loratadin p.o. tekuté LF

S01AD03 Acyklovir loc. ung. 3 %

S01AX03 Síran zinoènatý loc. gtt.oph. 0,25 %

S01ED01 Timolol loc. 0,1 % do 0,25 % gtt./sus.

S01ED01 Timolol loc. 0,5 % gtt.

S01FB01 Fenylefrín loc. <10 % gtt./sus.

S01GX01 Nátrium chromoglykolát loc. oèné kvapky gtt./sus.

V07AB Rozpú��adlá a riedidlá vrátane irigaèných
roztokov

parent. voda na injekcie nad 10 ml
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560

V Y H L Á � K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 30. novembra 2005,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 764/2004 Z. z. o nále�itostiach �iadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu

Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivos�ou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 42 ods. 3 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravot-
ných pois�ovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostli-
vos�ou a o zmene a doplnení niektorých zákonov usta-
novuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-
publiky è. 764/2004 Z. z. o nále�itostiach �iadosti o vy-
danie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre doh¾ad
nad zdravotnou starostlivos�ou sa mení a dopåòa takto:

1. Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:

�§ 6a

�iados� o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vlo-
�enie podniku zdravotnej pois�ovne alebo jeho èasti do
obchodnej spoloènosti obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo zdravot-

nej pois�ovne, ktorej podnik alebo èas� podniku sa
má vlo�i� do obchodnej spoloènosti,

b) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a predmet
podnikania obchodnej spoloènosti, do ktorej sa má
podnik zdravotnej pois�ovne alebo jeho èas� vlo�i�,

c) odôvodnenie vlo�enia podniku zdravotnej pois�ovne
alebo jeho èasti,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs� k vlo�eniu
podniku zdravotnej pois�ovne alebo jeho èasti,

e) harmonogram organizaèných, právnych a finanè-
ných postupov, ktoré je potrebné vykona� na vlo�e-
nie podniku zdravotnej pois�ovne alebo jeho èasti,

f) vyhlásenie �iadate¾ov, �e v�etky nimi uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

g) výpis z obchodného registra obchodnej spoloènosti
uvedenej v písmene b), nie star�í ako tri mesiace,
alebo zakladate¾skú listinu alebo spoloèenskú
zmluvu, ak obchodná spoloènos� uvedená v písmene
b) e�te nie je zapísaná v obchodnom registri,

h) zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej po-
is�ovne o návrhu rozhodnutia valného zhroma�de-
nia o vlo�ení podniku zdravotnej pois�ovne alebo
jeho èasti,

i) návrh zmluvy o vlo�ení podniku zdravotnej pois�ov-
ne alebo jeho èasti.

§ 6b

�iados� o vydanie predchádzajúceho súhlasu na pri-
jatie úveru alebo pô�ièky obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo zdravot-

nej pois�ovne,
b) identifikaèné údaje subjektu, ktorý zdravotnej pois-

�ovni poskytuje úver alebo pô�ièku,
c) odôvodnenie prijatia úveru alebo pô�ièky,
d) navrhovaný dátum prijatia úveru alebo pô�ièky,
e) harmonogram organizaèných, právnych a finanè-

ných postupov, ktoré je potrebné vykona� na prijatie
úveru alebo pô�ièky,

f) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

g) doklady preukazujúce preh¾adný a dôveryhodný pô-
vod, dostatoèný objem a vyhovujúcu skladbu fi-
nanèných prostriedkov pou�itých na poskytnutie
úveru alebo pô�ièky,

h) výpis z obchodného registra, výpis zo �ivnostenské-
ho registra alebo z iného obdobného registra subjek-
tu uvedeného v písmene b), nie star�í ako tri mesia-
ce,

i) zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej po-
is�ovne o návrhu na prijatie úveru alebo pô�ièky,

j) návrh zmluvy o úvere alebo zmluvy o pô�ièke.�.

2. V § 7 a� 9 sa slová �§ 1 a� 6� nahrádzajú slovami
�§ 1 a� 6b�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Rudolf Zajac v. r.
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