Roèník 2011

Èiastka 126

Uverejnená 22. novembra 2011

Cena 2,98 

OBSAH:
404. Z á k o n o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
405. Z á k o n o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov
406. Z á k o n o dobrovo¾níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
407. V y h l á  k a Úradu pre verejné obstarávanie o podrobnostiach o podobe truktúrovaných údajov, ktoré umonia ich
ïalie automatizované spracovanie

Strana 3482

Zbierka zákonov è. 404/2011

Èiastka 126

404
ZÁKON
z 21. októbra 2011,
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

ochrany na území Slovenskej republiky (ïalej len iados o udelenie azylu), ktorým bol udelený azyl na
území Slovenskej republiky, ktorým bola poskytnutá
doplnková ochrana na území Slovenskej republiky,
ktorí poiadali o poskytnutie doèasného útoèiska na
území Slovenskej republiky alebo ktorým bolo poskytnuté doèasné útoèisko na území Slovenskej republiky,
ak osobitný predpis3) neustanovuje inak.

§1

§2

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS

Predmet úpravy

Základné ustanovenia

(1) Tento zákon upravuje
a) pôsobnos Policajného zboru pri zabezpeèovaní kontroly hraníc1) Slovenskej republiky (ïalej len kontrola hraníc) a v oblasti pobytu cudzincov na území
Slovenskej republiky (ïalej len pobyt),
b) pôsobnos orgánov verejnej moci v oblasti víz,
c) podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej
republiky (ïalej len vstup) a podmienky vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky (ïalej
len vycestovanie), ktoré nie sú upravené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve,2) ktorou
je Slovenská republika viazaná (ïalej len medzinárodná zmluva),
d) podmienky pobytu,
e) vydávanie dokladov pre cudzincov,
f) evidenciu osôb a kontrolu pobytu,
g) administratívne vyhostenie a zákaz vstupu,
h) zaistenie tátneho prísluníka tretej krajiny
a umiestnenie v zariadení,
i) policajný prevoz tátneho prísluníka tretej krajiny
cez územie Slovenskej republiky (ïalej len policajný
prevoz) a policajný sprievod tátneho prísluníka
tretej krajiny z územia Slovenskej republiky (ïalej
len policajný sprievod),
j) letecký tranzit tátneho prísluníka tretej krajiny
cez územie Slovenskej republiky (ïalej len letecký
tranzit),
k) práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte,
l) priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly
hraníc a pobytu.

(1) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) asistovaným dobrovo¾ným návratom návrat tátneho prísluníka tretej krajiny do krajiny pôvodu, posledného bydliska alebo ktorejko¾vek tretej krajiny,
do ktorej sa tátny prísluník tretej krajiny rozhodne vráti a ktorá ho prijme, a ktorý zabezpeèuje Medzinárodná organizácia pre migráciu alebo iná mimovládna organizácia na základe dohody s vládou
Slovenskej republiky,
b) blízkosou vonkajej hranice územie Slovenskej republiky do vzdialenosti 5 km od vonkajej hranice,4)
c) èlenským tátom èlenský tát Európskej únie okrem
Slovenskej republiky, iný tát, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a vajèiarska konfederácia; na úèely § 30
a § 51 a 57 sa èlenským tátom rozumie len èlenský
tát Európskej únie okrem Slovenskej republiky,
d) leteckým tranzitom prechod tátneho prísluníka
tretej krajiny, a ak je to potrebné, so sprievodom cez
priestor verejného letiska na území Slovenskej republiky na úèely jeho leteckej prepravy do krajiny
urèenia,
e) národným vízom povolenie udelené Slovenskou republikou, ktoré oprávòuje zdriava sa na území
Slovenskej republiky,
f) neoprávneným pobytom zdriavanie sa cudzinca na
území Slovenskej republiky v rozpore so zákonom,
osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou,2)
g) neoprávneným prekroèením vonkajej hranice
vstup alebo vycestovanie osoby cez vonkajiu hranicu mimo hranièného priechodu, cez hranièný priechod mimo urèených prevádzkových hodín alebo

(2) Tento zákon sa vzahuje aj na cudzincov, ktorí poiadali o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej
1

) Èl. 2 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoloèenstva
o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.
2
) Napríklad nariadenie (ES) è. 562/2006, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoloèenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraniènom
styku (oznámenie è. 441/2008 Z. z.).
3
) Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) è. 562/2006.
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v èase jeho uzatvorenia, ak tento vstup alebo vycestovanie cez vonkajiu hranicu neumoòuje medzinárodná zmluva, tento zákon alebo osobitný predpis,5)
h) nepretritým pobytom èas pobytu na základe povolenia na pobyt, ktorý zaèína plynú dòom vstupu; do
nepretritého pobytu sa nezapoèítava èas výkonu
trestu odòatia slobody a nepretritý èas zdriavania
sa cudzinca v zahranièí viac ako 180 dní, ak tento
zákon neustanovuje inak,
i) ohrozením bezpeènosti tátu konanie osoby, ktorým
ohrozuje demokratický poriadok, zvrchovanos,
územnú celistvos alebo nedotknute¾nos hraníc
tátu, alebo konanie osoby, ktorým poruuje základné práva a slobody, ktorými sú chránené ivoty
a zdravie osôb, majetok a ivotné prostredie,
j) ohrozením verejného poriadku poruenie alebo
ohrozenie záujmu chráneného zákonom týkajúceho
sa základných ¾udských práv a slobôd, ochrany maloletých a iných zranite¾ných osôb alebo opakované
poruovanie záujmu chráneného zákonom týkajúceho sa riadneho výkonu verejnej správy, ivotného
prostredia, verejného poriadku alebo obèianskeho
spolunaívania,
k) platným cestovným dokladom pas alebo iná verejná
listina, ak sú za cestovný doklad uznané Slovenskou
republikou, sú èasovo platné, umoòujú jednoznaènú identifikáciu jeho drite¾a, nemajú poruenú celistvos a nie sú pokodené tak, e zápisy v nich uvedené sú neèitate¾né,
l) prihraniènou dopravou preprava osôb medzinárodnou autobusovou linkou premávajúcou v pásme do
50 kilometrov od vonkajej pozemnej hranice,
m) prihranièným územím vonkajej hranice územie
Slovenskej republiky do vzdialenosti 50 kilometrov
od vonkajej hranice,
n) schengenským vízom jednotné vízum, vízum s obmedzenou územnou platnosou a letiskové tranzitné
vízum,6)
o) úèelovým manelstvom manelstvo uzavreté s cie¾om získa pobyt,
p) zariadením miesto, v ktorom je tátny prísluník tretej krajiny umiestnený na základe rozhodnutia o zaistení pod¾a tohto zákona.
(2) Cudzincom je kadý, kto nie je tátnym obèanom
Slovenskej republiky.7)
(3) Obèanom Únie je kadý, kto nie je tátnym obèanom Slovenskej republiky a je tátnym obèanom niektorého èlenského tátu.
(4) tátnym prísluníkom tretej krajiny je kadý, kto
5
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nie je tátnym obèanom Slovenskej republiky ani obèanom Únie; tátnym prísluníkom tretej krajiny sa
rozumie aj osoba bez tátnej príslunosti.
(5) Rodinným prísluníkom obèana Únie je tátny
prísluník tretej krajiny, ktorý je
a) jeho manel,
b) jeho diea mladie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené
diea a takéto deti jeho manela,
c) jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manela,
d) akýko¾vek iný rodinný prísluník, na ktorého sa nevzahujú písmená a) a c) a je nezaopatrenou osobou
v krajine, z ktorej prichádza,
e) akýko¾vek iný rodinný prísluník, na ktorého sa nevzahujú písmená a) a c) a je èlenom jeho domácnosti,
f) akýko¾vek iný rodinný prísluník, na ktorého sa nevzahujú písmená a) a c) a je z ványch zdravotných
dôvodov odkázaný na jeho starostlivos,
g) jeho partner, s ktorým má obèan Únie trvalý, riadne
osvedèený vzah,
h) tátny prísluník tretej krajiny s právom pobytu rodinného prísluníka obèana Únie v èlenskom táte,
kde obèanom Únie je tátny obèan Slovenskej republiky, s ktorým sa tátny prísluník tretej krajiny
navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt
spä na územie Slovenskej republiky a spåòa niektorú
z podmienok uvedených v písmenách a) a g) vo vzahu k tátnemu obèanovi Slovenskej republiky.
(6) tátnym prísluníkom tretej krajiny, u ktorého sa
vízum nevyaduje, je tátny prísluník tretej krajiny,
ktorý nepodlieha vízovej povinnosti pod¾a osobitného
predpisu,8) ktorý sa na území Slovenskej republiky
oprávnene zdriava na základe platného dokladu o pobyte vydaného pod¾a tohto zákona alebo na základe povolenia na pobyt,9) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.
(7) Zranite¾nou osobou je najmä maloletá osoba, osoba so zdravotným postihnutím, osoba staria ako 65
rokov, tehotná ena, slobodný rodiè s maloletým dieaom a osoba, ktorá bola vystavená muèeniu, znásilneniu alebo iným závaným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia; v odôvodnených
prípadoch mono za stariu osobu povaova aj osobu
mladiu ako 65 rokov.
(8) Neiaducou osobou je cudzinec, ktorému bol uloený zákaz vstupu, ktorému bol uloený trest vyhostenia,10) na ktorého bolo vydané upozornenie na úèely
odopretia vstupu,11) alebo ak tak ustanovuje osobitný
predpis.12)

) § 14 ods. 6 a 9 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Èl. 2 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) è. 810/2009.
7
) § 2 a 8b zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z. o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
8
) Príloha è. 2 nariadenia Rady (ES) è. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých tátni prísluníci musia
ma víza pri prekraèovaní vonkajích hraníc èlenských tátov, a krajín, ktorých tátni prísluníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4) v platnom znení.
9
) Èl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) è. 562/2006.
10
) § 65 Trestného zákona.
11
) Èl. 96 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zruení kontrol na spoloèných hraniciach,
podpísaného v Schengene 19. júna 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2, Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.
12
) § 7 ods. 1 zákona è. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.
6

Strana 3484

Zbierka zákonov è. 404/2011

(9) Ubytovate¾om je právnická osoba alebo fyzická
osoba  podnikate¾, ktorá poskytuje ubytovanie na základe zmluvy o ubytovaní.
DRUHÁ ÈAS
KONTROLA HRANÍC, VSTUP A VYCESTOVANIE
CEZ VONKAJIU HRANICU
PRVÁ HLAVA
VONKAJIA HRANICA
§3
Kontrola vonkajej hranice
Kontrolu hraníc na vonkajej hranici zabezpeèuje útvar Policajného zboru (ïalej len policajný útvar) na
základe zákona, osobitného predpisu13) alebo medzinárodnej zmluvy14) na hraniènom priechode, v blízkosti
vonkajej hranice a v prihraniènom území vonkajej
hranice.
§4
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cez colnú hranicu mimo colného priechodu nie je prísluný colný orgán pod¾a osobitného predpisu.5)
§6
(1) tátny prísluník tretej krajiny mladí ako 16 rokov, ktorý nie je drite¾om cestovného dokladu, môe
prekroèi vonkajiu hranicu len v sprievode osoby,
v ktorej cestovnom doklade je zapísaný; ak táto osoba
podlieha vízovej povinnosti, tátny prísluník tretej
krajiny mladí ako 16 rokov musí ma udelené samostatné vízum v tomto cestovnom doklade.
(2) tátny prísluník tretej krajiny pri vstupe cez
vonkajiu hranicu na hraniènom priechode je povinný
preukáza finanèné prostriedky20) potrebné na pokrytie
nákladov spojených s jeho pobytom na území Slovenskej republiky.
(3) Ministerstvo vnútra pod¾a osobitného predpisu21)
vydá veobecne záväzný právny predpis, v ktorom urèí
sumu finanèných prostriedkov potrebných na pokrytie
nákladov spojených s pobytom tátneho prísluníka
tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Hranièný priechod

§7

(1) Hranièným priechodom na vonkajej hranici je
a) miesto urèené medzinárodnou zmluvou na vstup
a vycestovanie, na prejazd dopravných prostriedkov
a na prepravu tovaru cez vonkajiu hranicu,
b) verejné letisko, ktorému bolo udelené povolenie na
prevádzkovanie letov do tretích krajín alebo letov
z tretích krajín pod¾a osobitného predpisu15) (ïalej
len medzinárodné letisko).

Osobitné podmienky vstupu obèanov Únie
a rodinných prísluníkov obèanov Únie

(2) Treou krajinou pod¾a odseku 1 písm. b) sa rozumie tát, ktorý neuplatòuje ustanovenia osobitného
predpisu o zruení kontrol vnútorných hraníc.16)
§5
Podmienky prekraèovania vonkajej hranice
(1) Podmienky prekraèovania vonkajej hranice, ktoré nie sú ustanovené v tomto zákone, sú ustanovené
v osobitnom predpise17) alebo medzinárodnej zmluve.18)
(2) Vonkajiu hranicu mono prekraèova mimo hranièného priechodu len vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva,18) alebo na základe povolenia vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo vnútra) pod¾a osobitného predpisu,19) ak na povolenie prestupu osôb a prepravy tovaru
13

(1) Rodinný prísluník obèana Únie môe vstúpi na
územie Slovenskej republiky, ak je sprevádzaný obèanom Únie alebo ak za obèanom Únie cestuje na úèel
pripojenia sa k nemu; to neplatí, ak rodinný prísluník
obèana Únie má priznané právo na pobyt ako rodinný
prísluník obèana Únie v niektorom èlenskom táte.
(2) Právo na vstup preukazuje obèan Únie predloením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne preukáe svoju totonos a tátnu príslunos k èlenskému tátu. Rodinný prísluník obèana
Únie právo na vstup preukazuje predloením dokladu
alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne
preukáe svoju totonos a rodinný vzah k obèanovi
Únie. Osobe, ktorá pri vstupe o sebe vyhlásila, e je obèanom Únie alebo rodinným prísluníkom obèana
Únie, policajný útvar umoní v primeranej lehote hodnoverným spôsobom preukáza tieto skutoènosti.
(3) Rodinný prísluník obèana Únie podliehajúci vízovej povinnosti22) je povinný predloi pri vstupe platné vízum; to neplatí, ak sa preukáe platným dokladom
o pobyte rodinného prísluníka obèana Únie alebo dokladom o pobyte pod¾a osobitného predpisu.9)

) Napríklad nariadenie (ES) è. 562/2006, nariadenie (ES) è. 810/2009.
) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o reime na slovensko-ukrajinských tátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej
pomoci v hranièných otázkach (oznámenie è. 2/1995 Z. z.).
15
) § 32 ods. 1 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16
) Hlava III nariadenia (ES) è. 562/2006.
17
) Èl. 4 a 5 nariadenia (ES) è. 562/2006.
18
) Napríklad èl. 5 ods. 4 a 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o reime na slovensko-ukrajinských tátnych hraniciach,
spolupráci a vzájomnej pomoci v hranièných otázkach (oznámenie è. 2/1995 Z. z.), èl. 7 ods. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (oznámenie è. 122/2003 Z. z.).
19
) Èl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) è. 562/2006.
20
) Èl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) è. 562/2006.
21
) Èl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) è. 562/2006.
22
) Èl. 1 nariadenia (ES) è. 539/2001.
14
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(4) Policajný útvar udelí na hraniènom priechode vízum rodinnému prísluníkovi obèana Únie podliehajúcemu vízovej povinnosti, ktorý pri vstupe cez vonkajiu
hranicu nemá potrebné vízum, ak hodnoverne preukázal, e sa na neho vzahuje právo pod¾a odseku 1. Vízum na hraniènom priechode udelí policajný útvar bezodkladne.
(5) Ak rodinný prísluník obèana Únie podliehajúci
vízovej povinnosti pri vstupe nemá cestovný pas, policajný útvar mu vízum udelí na osobitný list.
§8
Hranièná kontrola
(1) Hraniènú kontrolu23) je oprávnený vykona prísluník Policajného zboru (ïalej len policajt).
(2) Ak policajt pri hraniènej kontrole zistí, e sa cudzinec preukázal faloným alebo pozmeneným cestovným dokladom, je oprávnený takýto doklad zadra.
Zadra môe aj cestovný doklad, ktorý bol vydaný inej
osobe a cudzinec sa ním preukáe ako vlastným, alebo
ak bol orgánom tátu, ktorý ho vydal, vyhlásený za neplatný alebo odcudzený. Policajt vydá cudzincovi o zadraní dokladu potvrdenie.
(3) Policajný útvar je oprávnený dodatoène vyznaèi
do cestovného dokladu tátneho prísluníka tretej krajiny údaje o èase a mieste jeho vstupu cez vonkajiu
hranicu, ak tento tátny prísluník tretej krajiny vyvrátil domnienku o nesplnení podmienok dåky pobytu
z dôvodu chýbajúceho odtlaèku peèiatky v cestovnom
doklade pri vstupe cez vonkajiu hranicu pod¾a osobitného predpisu.24)
§9
Hranièný dozor
Pri vykonávaní hranièného dozoru25) je policajt
okrem oprávnení pod¾a osobitného predpisu26) oprávnený v nevyhnutnom rozsahu
a) vstupova a vchádza dopravným prostriedkom na
pozemky v blízkosti vonkajej hranice,
b) zakáza vstup osobe na urèené miesto nachádzajúce
sa v blízkosti vonkajej hranice,
c) vstupova a vchádza dopravným prostriedkom na
pozemky v prihraniènom území vonkajej hranice
pri vykonávaní pátrania po osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného èinu alebo priestupku
súvisiaceho s kontrolou hraníc.
§ 10
Technické prostriedky
(1) Policajný útvar pri vykonávaní hranièného dozoru je oprávnený v prihraniènom území vonkajej hrani23

)
)
25
)
26
)
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ce umiestòova a pouíva technické prostriedky, ktoré
zisujú a dokumentujú neoprávnené prekraèovanie
vonkajej hranice alebo zabraòujú neoprávnenému
prekraèovaniu vonkajej hranice (ïalej len technický
prostriedok).
(2) Policajný útvar pred umiestnením technického
prostriedku písomne oznámi túto skutoènos vlastníkovi, správcovi alebo uívate¾ovi pozemku (ïalej len
vlastník pozemku); zároveò vlastníka pozemku
v tomto písomnom oznámení pouèí aj o právach a povinnostiach, ktoré mu umiestnením technického prostriedku vznikajú.
(3) Policajný útvar je oprávnený, ak je to nevyhnutné
na plnenie úloh súvisiacich s vykonávaním hranièného
dozoru a ak umiestnenie technického prostriedku neznesie odklad, technický prostriedok umiestni aj bez
predchádzajúceho oznámenia tejto skutoènosti vlastníkovi pozemku; po umiestnení technického prostriedku policajný útvar bezodkladne postupuje pod¾a odseku 2.
(4) Policajný útvar je pri umiestnení technického
prostriedku povinný dba na práva vlastníka pozemku.
(5) Technický prostriedok, ak to jeho charakter dovo¾uje, sa oznaèuje nápisom Majetok tátu, jeho znièenie, pokodenie alebo neoprávnené odstránenie sa postihuje pod¾a zákona.
(6) Pri umiestnení technického prostriedku v prihraniènom území vonkajej hranice sa nevyaduje oznaèenie monitorovaného priestoru pod¾a osobitného predpisu.27)
§ 11
Zamietnutie vstupu obèanovi Únie
a rodinnému prísluníkovi obèana Únie
(1) Policajný útvar na hraniènom priechode môe obèanovi Únie alebo rodinnému prísluníkovi obèana
Únie zamietnu vstup cez vonkajiu hranicu iba v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, e závaným
spôsobom ohrozí bezpeènos tátu, verejný poriadok,
alebo je to potrebné na ochranu verejného zdravia.
(2) Rozhodnutie o zamietnutí vstupu obèanovi Únie
alebo rodinnému prísluníkovi obèana Únie z dôvodu
ohrozenia bezpeènosti tátu alebo verejného poriadku
musí vychádza výluène z osobného správania tejto
osoby, prièom osobné správanie musí predstavova
bezprostrednú a dostatoène vánu hrozbu pre bezpeènos tátu alebo verejný poriadok. Trestné èiny spáchané v minulosti obèanom Únie alebo rodinným prísluníkom obèana Únie nie sú bez spojenia
s dôvodným podozrením zo závaného ohrozenia bezpeènosti tátu alebo verejného poriadku dôvodom na
zamietnutie vstupu.

Èl. 2 ods. 10 a èl. 7 nariadenia (ES) è. 562/2006.
Èl. 11 ods. 2 nariadenia (ES) è. 562/2006.
Èl. 2 ods. 11 a èl. 12 nariadenia (ES) è. 562/2006.
Napríklad § 13 a 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov, § 60
zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
27
) § 10 ods. 7 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
24
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(3) Pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí vstupu
z dôvodu ohrozenia bezpeènosti tátu alebo verejného
poriadku je policajt oprávnený odobra obèanovi Únie
alebo rodinnému prísluníkovi obèana Únie daktyloskopické odtlaèky a vyhotovi obrazový záznam.
(4) Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí vstupu
pod¾a odseku 1 nemá odkladný úèinok.
§ 12
Odopretie vstupu tátnemu prísluníkovi
tretej krajiny

Èiastka 126

TRETIA HLAVA
VÍZA
§ 14
Schengenské vízum
(1) Charakteristika schengenských víz a podmienky
ich ude¾ovania, ktoré nie sú ustanovené v tomto zákone, sú ustanovené v osobitnom predpise.32)
(2) Rodinnému prísluníkovi obèana Únie sa udelí
schengenské vízum.
§ 15

(1) Policajný útvar na hraniènom priechode je oprávnený tátnemu prísluníkovi tretej krajiny odoprie
vstup pod¾a osobitného predpisu.28)
(2) Policajný útvar na hraniènom priechode je oprávnený tátnemu prísluníkovi tretej krajiny odoprie
vstup aj vtedy, ak jeho pobyt u dosiahol maximálnu
dåku pod¾a medzinárodnej zmluvy.29)

Národné vízum
(1) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny môe by
udelené národné vízum, ak je to potrebné v súvislosti
s udelením pobytu v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich
z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.

(3) Vstup nemono odoprie tátnemu prísluníkovi
tretej krajiny, ktorý má povolený pobyt v Slovenskej republike, ktorý poèas hraniènej kontroly podal iados
o udelenie azylu, ktorému bol udelený azyl na území
Slovenskej republiky, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky, ktorý poiadal o poskytnutie doèasného útoèiska na území Slovenskej republiky, ktorému bolo poskytnuté doèasné
útoèisko na území Slovenskej republiky alebo ktorému
bol vydaný cestovný doklad cudzinca pod¾a osobitného
predpisu.30)

(2) Rodinnému prísluníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, uvedenému v osobitnom predpise,33) sa udelí národné vízum, ak
neohrozuje bezpeènos tátu alebo verejný poriadok.

DRUHÁ HLAVA

§ 16

VNÚTORNÉ HRANICE

Konanie o udelení schengenského víza

§ 13

(1) Udelenie schengenského víza môe by podmienené pozvaním overeným policajným útvarom.

Kontrola vnútorných hraníc
(1) Vláda Slovenskej republiky môe v súlade s osobitným predpisom31) nariadením vlády ustanovi, e sa
doèasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach, a to v rozsahu a spôsobom, ktorý zodpovedá
danej situácii.
(2) Poèas doèasného obnovenia kontroly hraníc na
vnútorných hraniciach sa primerane uplatòujú ustanovenia tohto zákona upravujúce kontrolu hraníc na
vonkajej hranici.
28

)
)
30
)
31
)
32
)
33
)
34
)
35
)
29

(3) Národné vízum sa ude¾uje na pobyt dlhí ako tri
mesiace, najviac na jeden rok; ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej
republike, ude¾uje sa na 90 dní a ak ide o udelenie národného víza rodinnému prísluníkovi azylanta alebo
cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,
ude¾uje sa na nevyhnutný èas.

(2) Diplomatická misia alebo konzulárny úrad34) Slovenskej republiky v zahranièí (ïalej len zastupite¾ský
úrad) môe udeli schengenské vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra; ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zahranièných
vecí) sa môu dohodnú, v ktorých prípadoch môe zastupite¾ský úrad udeli schengenské vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra dáva
stanovisko k udeleniu schengenského víza aj pre diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad iného tátu
v rámci konzultácie pod¾a osobitného predpisu.35) Ak
sa iadosti o udelenie schengenského víza vyhovie, roz-

Èl. 13 nariadenia (ES) è. 562/2006.
Èl. 4 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraniènom styku (oznámenie è. 441/2008 Z. z.).
§ 13 zákona è. 647/2007 o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Èl. 23 a 31 nariadenia (ES) è. 562/2006.
Nariadenie (ES) è. 810/2009.
§ 10 a 13b zákona è. 480/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 6 a 14 zákona è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 403/2010 Z. z.
Èl. 21 a 22 nariadenia (ES) è. 810/2009.
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hodnutie sa nevydáva; namiesto rozhodnutia sa vydá
vízová nálepka.
(3) Zastupite¾ský úrad je oprávnený urèi tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny na vstup hranièný priechod, ktorý zapíe do schengenského víza.
(4) Rozhodnutie, ktorým bola iados o udelenie
schengenského víza zamietnutá, alebo rozhodnutie,
ktorým bolo udelené schengenské vízum zruené alebo
odvolané, sa vydáva v tátnom jazyku; na iados tátneho prísluníka tretej krajiny sa vydá aj v jazyku urèenom zastupite¾ským úradom alebo policajným útvarom.
(5) Rodinnému prísluníkovi obèana Únie môe zastupite¾ský úrad iados o udelenie schengenského
víza zamietnu len vtedy, ak
a) na základe predloených dokladov alebo iným hodnoverným spôsobom riadne nepreukáe svoju totonos a rodinný vzah k obèanovi Únie, alebo
b) predstavuje vánu hrozbu pre bezpeènos tátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.
(6) Zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar môe
pod¾a osobitného predpisu36) zrui alebo odvola
schengenské vízum. Rodinnému prísluníkovi obèana
Únie mono zrui alebo odvola schengenské vízum
len z dôvodu pod¾a odseku 5 písm. b).
(7) tátny prísluník tretej krajiny sa môe proti rozhodnutiu o zamietnutí iadosti o udelenie schengenského víza, o zruení alebo odvolaní udeleného schengenského víza odvola. Odvolanie podáva tátny
prísluník tretej krajiny na správnom orgáne, ktorý
rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dòa doruèenia
rozhodnutia. Ak rozhodnutie o zamietnutí iadosti
o udelenie schengenského víza nebolo moné tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny doruèi, zaèína lehota pre
podanie odvolania plynú dòom, ktorý nasleduje po
uplynutí 90 dní odo dòa podania iadosti o vízum. Ak
rozhodnutie o zruení alebo odvolaní udeleného schengenského víza nebolo moné tátnemu prísluníkovi
tretej krajiny doruèi do 90 dní, doruèí sa verejnou vyhlákou po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho
orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
(8) Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým bola iados
o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti
rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum
zruené alebo odvolané, nemá odkladný úèinok. Odvolanie musí obsahova údaje o tom, kto ho podáva,
v èom vidí tátny prísluník tretej krajiny nesprávnos
rozhodnutia a jeho rozpor s právnymi predpismi. Odvolanie a písomnú dokumentáciu k odvolaniu podáva iadate¾ v tátnom jazyku.
(9) Zastupite¾ský úrad môe o odvolaní sám rozhodnú, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Ak zastupite¾ský
úrad o odvolaní nerozhodne, pole ho do piatich dní od
jeho doruèenia ministerstvu zahranièných vecí, ktoré
o odvolaní rozhodne. Ministerstvo zahranièných vecí
36

)
)
38
)
39
)
37
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posudzuje súlad dôvodov rozhodnutia zastupite¾ského
úradu s dôvodmi ustanovenými v tomto zákone alebo
osobitnom predpise.32) Ak je dôvodom rozhodnutia,
ktorým bola iados o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo rozhodnutia, ktorým bolo udelené
schengenské vízum zruené alebo odvolané, nesúhlasné stanovisko ministerstva vnútra, môe si ministerstvo zahranièných vecí v rámci nového posudzovania
dôvodov vyiada opätovné stanovisko ministerstva
vnútra.
(10) Písomné rozhodnutie o odvolaní sa iadate¾ovi
doruèí spravidla do 60 dní odo dòa podania odvolania.
Rozhodnutie sa vyhotoví v tátnom jazyku a prostredníctvom zastupite¾ského úradu sa doruèí iadate¾ovi.
Rozhodnutie, ktoré nebude moné tátnemu prísluníkovi tretej krajiny doruèi do 90 dní, sa doruèí verejnou
vyhlákou po dobu 15 dní na úradnej tabuli zastupite¾ského úradu.
(11) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré
vydal zastupite¾ský úrad, sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní;37) to neplatí, ak ide o rodinného prísluníka obèana Únie.
(12) Preskúmanie rozhodnutia o odvolaní súdom je
vylúèené; to neplatí, ak ide o rozhodnutie o iadosti rodinného prísluníka obèana Únie.
(13) Ministerstvo vnútra môe z dôvodov pod¾a osobitného predpisu38) predåi platnos schengenského
víza.
(14) Ude¾ovanie schengenských víz v zastúpení iným
tátom a ude¾ovanie schengenských víz v zastúpení
iného tátu upravuje osobitný predpis.39)
(15) Rodinný prísluník obèana Únie je povinný
k iadosti o schengenské vízum predloi platný cestovný doklad, doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzah
s obèanom Únie a doklad o závislosti, ak sa vyaduje.
Zastupite¾ský úrad rozhodne o iadosti najneskôr do
10 pracovných dní.
§ 17
Konanie o udelení národného víza
(1) tátny prísluník tretej krajiny podáva iados
o udelenie národného víza na úradnom tlaèive na zastupite¾skom úrade.
(2) K iadosti o udelenie národného víza je tátny prísluník tretej krajiny povinný predloi platný cestovný
doklad, farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu, doklad potvrdzujúci
úèel pobytu, doklad o zdravotnom poistení a ïalie doklady potrebné na rozhodnutie o iadosti o udelenie národného víza. Na poiadanie je tátny prísluník tretej
krajiny povinný osobne sa dostavi na pohovor.
(3) Rodinný prísluník azylanta a cudzinca, ktorému
sa poskytla doplnková ochrana, je povinný predloi
k iadosti o udelenie národného víza platný cestovný

Èl. 34 nariadenia (ES) è. 810/2009.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
Èl. 33 nariadenia (ES) è. 810/2009.
Èl. 8 nariadenia (ES) è. 810/2009.
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doklad, doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzah a doklad o závislosti, ak sa vyaduje; ak nepredloí vetky
doklady, iados sa neprijme.
(4) Zastupite¾ský úrad rozhodne o iadosti o udelenie
národného víza do 30 dní od jej prijatia.
(5) Zastupite¾ský úrad môe udeli národné vízum
len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva
vnútra; ministerstvo vnútra a ministerstvo zahranièných vecí sa môu dohodnú, v ktorých prípadoch môe
zastupite¾ský úrad udeli národné vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra.
(6) Národné vízum sa ude¾uje do cestovného dokladu
formou nálepky. Platnos národného víza sa skonèí
spravidla najmenej 90 dní pred skonèením platnosti
cestovného dokladu.
(7) Zastupite¾ský úrad je oprávnený urèi tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny na vstup hranièný priechod, ktorý zapíe do národného víza.
(8) Zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrui národné vízum, ak zistí skutoènosti, ktoré
by odôvodòovali neudelenie národného víza, ak je tátny prísluník tretej krajiny administratívne vyhostený
alebo ak mu bol uloený trest vyhostenia.
(9) Na konanie o udelení národného víza a o zruení
národného víza sa nevzahuje osobitný predpis32) ani
veobecný predpis o správnom konaní;37) veobecný
predpis o správnom konaní sa vzahuje na konanie
o udelenie národného víza tátnemu prísluníkovi tretej krajiny pod¾a § 15 ods. 2.
§ 18
Policajný útvar na hraniènom priechode môe udeli
schengenské vízum tátnemu prísluníkovi tretej krajiny pod¾a osobitného predpisu.40) Na konanie o udelení
schengenského víza na hraniènom priechode sa primerane vzahujú ustanovenia § 16 ods. 2, 4 a 6 a 12.
§ 19
Pozvanie
(1) Pozvanie sa podáva na úradnom tlaèive, v ktorom
sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom tátnom prísluníkovi tretej krajiny, úèel, na ktorý je tátny prísluník tretej krajiny pozývaný na územie Slovenskej republiky, a záväzok pozývajúcej osoby, e
uhradí vetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného tátneho prísluníka tretej krajiny. Na
poiadanie policajného útvaru je pozývajúca osoba povinná preukáza, e je schopná uhradi vetky náklady
spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného tátneho prísluníka tretej krajiny vo výke pod¾a § 6 ods. 2
a 3; to neplatí, ak je pozývajúcou osobou azylant alebo
cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,
a pozývanou osobou jeho rodinný prísluník uvedený
v osobitnom predpise.33) Pozvanie mono nahradi dohodou o hosovaní pod¾a osobitného predpisu.41)
40
41
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(2) Pozvanie overuje policajný útvar prísluný pod¾a
miesta prechodného pobytu alebo trvalého pobytu pozývajúcej fyzickej osoby alebo pod¾a sídla pozývajúcej
právnickej osoby po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra, ktorým je viazaný.
(3) Policajný útvar neoverí pozvanie, ak
a) je pozývaný tátny prísluník tretej krajiny neiaducou osobou,
b) pozvanie nemá náleitosti pod¾a odseku 1,
c) je dôvodné podozrenie, e úèel pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny uvedený v pozvaní nezodpovedá skutoènému úèelu pozvania,
d) je dôvodné podozrenie, e pozývaný tátny prísluník tretej krajiny môe pri svojom pobyte ohrozi
bezpeènos tátu, verejný poriadok, verejné zdravie
alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu, alebo
e) nedostane súhlas ministerstva vnútra.
(4) Policajný útvar vydá potvrdenie o prijatí iadosti
o overenie pozvania a rozhodne o overení pozvania do
15 dní od prijatia iadosti o overenie pozvania.
(5) Na rozhodovanie o overení pozvania sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.37)
TRETIA ÈAS
POBYT CUDZINCOV
PRVÁ HLAVA
POBYT TÁTNEHO PRÍSLUNÍKA TRETEJ KRAJINY
Prvý oddiel
Prechodný pobyt
§ 20
Veobecné ustanovenia
(1) Prechodný pobyt oprávòuje tátneho prísluníka
tretej krajiny zdriava sa, vycestova a opätovne vstupova na územie Slovenskej republiky v èase, na aký
mu bol policajným útvarom udelený.
(2) Prechodný pobyt je viazaný na jeden úèel. Ak tátny prísluník tretej krajiny chce vykonáva inú èinnos, ne na akú mu bol udelený prechodný pobyt,
musí poda novú iados o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý má udelený
prechodný pobyt, môe poèas prechodného pobytu
tudova.
§ 21
Druhy prechodného pobytu
(1) Prechodný pobyt môe policajný útvar udeli tátnemu prísluníkovi tretej krajiny
a) na úèel podnikania,

) Èl. 35 nariadenia (ES) è. 810/2009.
) § 26b zákona è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 233/2008 Z. z.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

na úèel zamestnania,
na úèel túdia,
na úèel osobitnej èinnosti,
na úèel výskumu a vývoja,
na úèel zlúèenia rodiny,
na úèel plnenia sluobných povinností civilnými
zlokami ozbrojených síl,42)
h) ktorý má priznané postavenie Slováka ijúceho v zahranièí,43)
i) ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým
pobytom v inom èlenskom táte.
(2) Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie (ïalej len modrá karta) vydanej pod¾a tohto zákona.
§ 22
Prechodný pobyt na úèel podnikania
(1) Prechodný pobyt na úèel podnikania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie iadosti
pod¾a § 33 ods. 4, tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý
a) podniká alebo bude podnika na území Slovenskej
republiky ako fyzická osoba, alebo
b) koná alebo bude kona v mene obchodnej spoloènosti alebo drustva a nie je v pracovnoprávnom
vzahu.
(2) Policajný útvar udelí prechodný pobyt na úèel
podnikania na predpokladaný èas podnikania, najviac
vak na tri roky.
§ 23
Prechodný pobyt na úèel zamestnania
(1) Prechodný pobyt na úèel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie iadosti
pod¾a § 33 ods. 4, tátnemu prísluníkovi tretej krajiny
na základe povolenia na zamestnanie;44) to neplatí, ak
sa povolenie na zamestnanie nevyaduje.45)
(2) Policajný útvar udelí prechodný pobyt na úèel zamestnania na predpokladaný èas zamestnania, najviac
vak na dva roky.
(3) Prechodný pobyt na úèel sezónneho zamestnania
môe policajný útvar udeli tátnemu prísluníkovi tretej krajiny po splnení podmienok pod¾a odseku 1 najviac na 180 dní poèas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4) Prechodný pobyt na úèel zamestnania sa nevyaduje do 90 dní od zaèiatku pobytu na území Slovenskej
42
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republiky, ak tátny prísluník tretej krajiny spåòa
podmienky na pobyt pod¾a osobitného predpisu,46) splnil si povinnos pod¾a § 111 ods. 2 písm. a) a
a) pracuje pre významného zahranièného investora47)
v Slovenskej republike,
b) je vyslaný zamestnávate¾om so sídlom v èlenskom
táte na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania sluieb zabezpeèovaných týmto zamestnávate¾om,48)
c) je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave,
ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky
vyslaný svojím zahranièným zamestnávate¾om,49)
alebo
d) je v pracovnom pomere so zamestnávate¾om, ktorý
má sídlo alebo sídlo organizaènej zloky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej
republiky a ktorý ho vyslal na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou
vykonáva prácu na území Slovenskej republiky.50)
§ 24
Prechodný pobyt na úèel túdia
(1) Prechodný pobyt na úèel túdia udelí policajný
útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie iadosti pod¾a
§ 33 ods. 4, tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý
a) je iakom strednej koly,51)
b) je poslucháèom jazykovej koly,52)
c) je tudentom vysokej koly, alebo
d) sa zúèastòuje jazykovej alebo odbornej prípravy
k túdiu na vysokej kole, ktorá je organizovaná vysokou kolou v Slovenskej republike.
(2) Policajný útvar udelí prechodný pobyt na úèel
túdia na predpokladaný èas túdia,53) najviac vak na
es rokov.
(3) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí prechodný pobyt na úèel túdia, môe
poèas prechodného pobytu podnika.
(4) Prechodný pobyt na úèel túdia sa nevyaduje do
90 dní od zaèiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak tátny prísluník tretej krajiny spåòa podmienky na pobyt pod¾a osobitného predpisu46) a splnil si povinnos pod¾a § 111 ods. 2 písm. a).
§ 25
Prechodný pobyt na úèel osobitnej èinnosti
(1) Prechodný pobyt na úèel osobitnej èinnosti udelí
policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie ia-

) Zmluva medzi tátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými tátmi zúèastnenými v Partnerstve za mier vzahujúca sa na
tatút ich ozbrojených síl (oznámenie è. 324/1997 Z. z.) v znení dodatkového protokolu k zmluve (oznámenie è. 325/1997 Z. z.).
43
) § 7 zákona è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44
) § 21 a 23 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
45
) § 22 ods. 7 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
46
) Èl. 5 nariadenia (ES) è. 562/2006.
47
) § 3 zákona è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
48
) § 22 ods. 7 písm. n) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
49
) § 22 ods. 7 písm. p) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
50
) § 22 ods. 6 písm. a) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
51
) § 32 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
52
) § 53 zákona è. 245/2008 Z. z.
53
) Napríklad § 52 a 54 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 41, § 42 ods. 1 zákona è. 245/2008 Z. z.
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dosti pod¾a § 33 ods. 4, tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny, ktorý nie je podnikate¾om,54) na
a) lektorskú èinnos,
b) umeleckú èinnos,
c) portovú èinnos,
d) stá v rámci túdia mimo územia Slovenskej republiky,
e) èinnos vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej
republiky alebo z programov Európskej únie,
f) plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy,
g) poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo na sprevádzanie tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivos, ak je to
potrebné,
h) dobrovo¾nícku èinnos alebo
i) èinnos novinára akreditovaného v Slovenskej republike.
(2) Policajný útvar udelí prechodný pobyt na úèel
osobitnej èinnosti pod¾a odseku 1 na èas potrebný na
dosiahnutie jeho úèelu, najviac vak na dva roky.
(3) Prechodný pobyt na úèel osobitnej èinnosti sa nevyaduje do 90 dní od zaèiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak tátny prísluník tretej krajiny
spåòa podmienky na pobyt pod¾a osobitného
predpisu46) a splnil si povinnos pod¾a § 111 ods. 2
písm. a).
§ 26
Prechodný pobyt na úèel výskumu a vývoja
(1) Prechodný pobyt na úèel výskumu a vývoja udelí
policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie iadosti pod¾a § 33 ods. 4, tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny, ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe
dohody o hosovaní,41) na èas potrebný na dosiahnutie
jeho úèelu, najviac vak na dva roky. tátny prísluník
tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí prechodný
pobyt na úèel výskumu a vývoja, môe podnika.
(2) Prechodný pobyt na úèel výskumu a vývoja sa nevyaduje do 90 dní od zaèiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak tátny prísluník tretej krajiny
spåòa podmienky na pobyt pod¾a osobitného
predpisu46) a splnil si povinnos pod¾a § 111 ods. 2
písm. a).
§ 27
Prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny
(1) Prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie iadosti
pod¾a § 33 ods. 4, tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý je
a) rodinným prísluníkom tátneho prísluníka tretej
krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom,
54
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b) príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta
mladieho ako 18 rokov, alebo
c) závislou osobou pod¾a medzinárodnej zmluvy.55)
(2) Za rodinného prísluníka tátneho prísluníka
tretej krajiny pod¾a odseku 1 písm. a) sa povauje
a) manel, ak manelia majú najmenej 18 rokov,
b) slobodné diea mladie ako 18 rokov tátneho prísluníka tretej krajiny a jeho manela,
c) jeho slobodné diea mladie ako 18 rokov,
d) slobodné diea jeho manela mladie ako 18 rokov,
e) jeho nezaopatrené slobodné diea starie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné diea starie ako
18 rokov jeho manela,56) ktoré sa o seba nedokáe
postara z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu,
f) jeho rodiè alebo rodiè jeho manela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivos, a v krajine, odkia¾ prichádza, nepoíva náleitú rodinnú podporu.
(3) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzahuje na
rodinného prísluníka pod¾a odseku 2 písm. f) tátneho prísluníka tretej krajiny s prechodným pobytom na
úèel túdia.
(4) Prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý je uvedený v odseku 2 písm. c) a d), sa udelí len vtedy, ak so zlúèením
súhlasí aj rodiè, ktorému toto diea nebolo zverené do
osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretáva sa
s týmto dieaom.
(5) Prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny sa ude¾uje do skonèenia platnosti pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny, ku ktorému si tátny prísluník tretej
krajiny uvedený v odseku 1 uplatòuje právo na zlúèenie rodiny, najviac vak na pä rokov.
(6) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý má prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny, môe podnika;
to neplatí, ak ide o rodinného prísluníka pod¾a odseku 2 písm. e) alebo písm. f), ktorý nesmie podnika.
§ 28
Prechodný pobyt na úèel plnenia sluobných
povinností civilnými zlokami ozbrojených síl
Prechodný pobyt na úèel plnenia sluobných povinností civilnými zlokami ozbrojených síl udelí policajný
útvar tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý je prísluníkom civilnej zloky vysielajúceho tátu a ktorý je
v slubách týchto ozbrojených síl, najviac na pä rokov.
§ 29
Prechodný pobyt tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie
Slováka ijúceho v zahranièí
(1) Prechodný pobyt tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny, ktorý má vydané osvedèenie Slováka ijúceho

) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
) Zmluva medzi tátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými tátmi zúèastnenými v Partnerstve za mier vzahujúca sa na
tatút ich ozbrojených síl (oznámenie è. 324/1997 Z. z.).
56
) § 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích
predpisov.
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v zahranièí pod¾a osobitného predpisu,43) udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie iadosti pod¾a § 33 ods. 5.
(2) Policajný útvar udelí prechodný pobyt pod¾a odseku 1 na tri roky.
(3) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt pod¾a odseku 1, môe podnika.
§ 30
Prechodný pobyt tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby
s dlhodobým pobytom v inom èlenskom táte
(1) Prechodný pobyt tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom èlenskom táte, udelí policajný
útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie iadosti pod¾a
§ 33 ods. 4 a
a) podniká na území Slovenskej republiky,
b) je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
c) tuduje na kole v Slovenskej republike,
d) vykonáva èinnos uvedenú v § 25 alebo § 26, alebo
e) je rodinným prísluníkom pod¾a § 27 ods. 2 tátneho
prísluníka tretej krajiny pod¾a písmen a) a d) a rodina u existovala v inom èlenskom táte, ktorý tátnemu prísluníkovi tretej krajiny priznal postavenie
osoby s dlhodobým pobytom.
(2) Policajný útvar udelí prechodný pobyt pod¾a odseku 1 na èas potrebný na dosiahnutie jeho úèelu, najviac vak na pä rokov.
(3) tátny prísluník tretej krajiny pod¾a odseku 1
môe súèasne vykonáva aj viaceré èinnosti uvedené
v odseku 1.
(4) Prechodný pobyt pod¾a odseku 1 sa nevyaduje
do 90 dní od zaèiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak tátny prísluník tretej krajiny spåòa podmienky na pobyt pod¾a osobitného predpisu46) a splnil
si povinnos pod¾a § 111 ods. 2 písm. a).
iados o udelenie prechodného pobytu
§ 31
(1) iados o udelenie prechodného pobytu podáva
tátny prísluník tretej krajiny osobne v zahranièí na
zastupite¾skom úrade akreditovanom pre tát, ktorý
mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupite¾skom
úrade akreditovanom pre tát, v ktorom má bydlisko,
ak tento zákon neustanovuje inak; ak nie je takýto zastupite¾ský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zrete¾a urèí ministerstvo zahranièných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupite¾ský úrad, na
ktorom tátny prísluník tretej krajiny podá iados
o udelenie prechodného pobytu. Zastupite¾ský úrad,
ktorý iados prijal, vydá iadate¾ovi v deò podania iadosti potvrdenie o jej prijatí.
(2) Zastupite¾ský úrad, ktorý iados prijal, vykoná
so iadate¾om o udelenie prechodného pobytu osobný
57
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pohovor na úèel predbeného posúdenia iadosti. Pohovor sa vedie v tátnom jazyku alebo inom, obom
stranám zrozumite¾nom jazyku. O pohovore vyhotoví
zastupite¾ský úrad písomný záznam, ktorý priloí k iadosti o udelenie prechodného pobytu. Záznam sa vyhotoví v tátnom jazyku a musí by podpísaný iadate¾om.
Ak iadate¾ neovláda tátny jazyk, môe si na vlastné
náklady zabezpeèi tlmoèníka, ktorý je povinný podpísa záznam. Zastupite¾ský úrad zale policajnému
útvaru spolu so záznamom aj svoje stanovisko k udeleniu prechodného pobytu, v ktorom uvedie, èi udelenie
prechodného pobytu odporúèa alebo neodporúèa
s uvedením konkrétnych dôvodov.
(3) iados o udelenie prechodného pobytu môe
tátny prísluník tretej krajiny poda osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky
zdriava oprávnene; podanie iadosti neoprávòuje
tátneho prísluníka tretej krajiny zdriava sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom.57)
(4) Policajný útvar vydá iadate¾ovi v deò podania
iadosti o udelenie prechodného pobytu pod¾a odseku
3 potvrdenie o jej prijatí.
(5) Za tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 27,
ktorý pre bezvládnos nemôe osobne poda iados
o udelenie prechodného pobytu, môe poda iados
tátny prísluník tretej krajiny, s ktorým iada zlúèenie
rodiny.
(6) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý má udelený
prechodný pobyt pod¾a § 23 ods. 3, nemôe poda iados o zmenu úèelu pobytu na policajnom útvare.
(7) Ak tátny prísluník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt pod¾a § 27 alebo § 30 ods. 1
písm. e) a ktorého manelstvo zaniklo a jeho nepretritý
prechodný pobyt trvá najmenej tri roky, alebo dosiahol
plnoletos, podá iados o zmenu úèelu pobytu na policajnom útvare do 30 dní od vydania úmrtného listu,
právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manelstva alebo
dosiahnutia plnoletosti, do rozhodnutia o tejto iadosti
sa jeho pobyt povauje za oprávnený.
(8) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý iada
o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 27 ods. 1
písm. a) ako rodinný prísluník drite¾a modrej karty
a má povolený pobyt v inom èlenskom táte, kde ich
spoloèná rodina existovala, je povinný poda iados na
policajnom útvare do 30 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky. Za tohto tátneho prísluníka tretej
krajiny môe poda iados o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 27 ods. 1 písm. a) aj drite¾ modrej karty,
s ktorým iada zlúèenie rodiny. Ak poèas konania
o udelenie prechodného pobytu uplynula platnos povoleného pobytu v èlenskom táte, jeho pobyt sa povauje za oprávnený a do rozhodnutia o tejto iadosti.
§ 32
(1) iados o udelenie prechodného pobytu podáva
tátny prísluník tretej krajiny na úradnom tlaèive. Pri

) Èl. 19 a 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zruení kontrol na spoloèných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2, Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.
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podaní iadosti o udelenie prechodného pobytu je tátny prísluník tretej krajiny povinný predloi platný
cestovný doklad a vetky náleitosti k iadosti o udelenie prechodného pobytu ustanovené týmto zákonom,
inak zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar iados
o udelenie prechodného pobytu neprijme.
(2) tátny prísluník tretej krajiny priloí k iadosti
o udelenie prechodného pobytu dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie starie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
a) úèel pobytu,
b) bezúhonnos, ak v odsekoch 3 a 4 nie je ustanovené
inak,
c) finanèné zabezpeèenie pobytu; to neplatí, ak ide
o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 28 a 29,
d) finanèné zabezpeèenie podnikate¾skej èinnosti, ak
ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 22;
to neplatí, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý koná alebo bude kona v mene významného zahranièného investora,
e) zabezpeèenie ubytovania; to neplatí, ak ide o
1. tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do koly
cez tátnu hranicu zo susedného tátu,
2. tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorému bol
udelený prechodný pobyt pod¾a § 24 a tuduje na
vysokej kole alebo
3. tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorému bol
udelený prechodný pobyt pod¾a § 26,
f) súhlas pod¾a § 27 ods. 4.
(3) Doklad potvrdzujúci bezúhonnos nemusí priklada k iadosti tátny prísluník tretej krajiny pod¾a § 24
ods. 1 písm. a) a § 28 a 30 a tátny prísluník tretej krajiny mladí ako 14 rokov; tento doklad sa taktie nemusí priklada k iadosti o zmenu úèelu pobytu.
(4) Doklad o zabezpeèení ubytovania tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje
pre významného zahranièného investora v Slovenskej
republike, jeho manela a dieaa, môe by starí ako
90 dní.
(5) Úèel pobytu pod¾a odseku 2 písm. a) tátny prísluník tretej krajiny preukáe
a) predloením podnikate¾ského zámeru vo forme pod¾a osobitného predpisu58) alebo dokladu potvrdzujúceho oprávnenie na podnikanie, ak ide o tátneho
prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný
pobyt pod¾a § 22,
b) povolením na zamestnanie alebo potvrdením zamestnávate¾a, e tátny prísluník tretej krajiny má
vykonáva èinnos, na ktorú sa povolenie na zamestnanie nevyaduje, alebo medzinárodnou zmluvou,
ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý
iada o prechodný pobyt pod¾a § 23,
c) potvrdením prísluného orgánu tátnej správy alebo
koly o prijatí tátneho prísluníka tretej krajiny na
túdium, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 24,
d) potvrdením koly alebo inej vzdelávacej intitúcie
o výkone lektorskej èinnosti, ak ide o tátneho prí58

) § 49 ods. 8 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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sluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 25 ods. 1 písm. a),
e) potvrdením orgánu tátnej správy alebo umeleckej
agentúry, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 25 ods. 1
písm. b),
f) potvrdením portovej organizácie alebo prísluného
orgánu tátnej správy, ak ide o tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a
§ 25 ods. 1 písm. c),
g) potvrdením o stái, ak ide o tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a
§ 25 ods. 1 písm. d),
h) potvrdením orgánu tátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon èinnosti pod¾a programov schválených vládou Slovenskej republiky alebo programov
Európskej únie alebo potvrdením organizácie administratívne zabezpeèujúcej takýto program na základe zmluvy s prísluným orgánom tátnej správy, ak
ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada
o prechodný pobyt pod¾a § 25 ods. 1 písm. e),
i) medzinárodnou zmluvou, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt
pod¾a § 25 ods. 1 písm. f),
j) potvrdením zdravotníckeho zariadenia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo dokladom o potrebe sprevádzania, ak ide o tátneho prísluníka tretej
krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 25
ods. 1 písm. g),
k) potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní
dobrovo¾níckej èinnosti, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 25 ods. 1 písm. h),
l) potvrdením prísluného orgánu tátnej správy o vykonávaní novinárskej èinnosti novinára akreditovaného v Slovenskej republiky alebo dokladom o akreditácii
novinára
pôsobiaceho
v
Slovenskej
republike, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 25 ods. 1
písm. i),
m) dohodou o hosovaní pod¾a osobitného predpisu,44)
ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý
iada o prechodný pobyt pod¾a § 26,
n) matrièným dokladom, ak ide o tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a
§ 27; ak ide o slobodné diea mladie ako 18 rokov,
o diea mladie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti tátneho prísluníka tretej krajiny, nezaopatrené diea, rodièa odkázaného na starostlivos
tátneho prísluníka tretej krajiny alebo o závislú
osobu pod¾a medzinárodnej zmluvy aj dokladom potvrdzujúcim túto skutoènos,
o) individuálnym príkazom alebo kolektívnym príkazom na presun ozbrojených síl, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 28,
p) osvedèením Slováka ijúceho v zahranièí, ak ide
o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada
o prechodný pobyt pod¾a § 29,
q) dokladom o dlhodobom pobyte vydaným pod¾a oso-
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bitného predpisu59) èlenským tátom a pracovnou
zmluvou, písomným prís¾ubom zamestnávate¾a na
prijatie tátneho prísluníka tretej krajiny do zamestnania, potvrdením prísluného orgánu tátnej
správy, koly alebo iného akreditovaného zariadenia
o prijatí tátneho prísluníka tretej krajiny na túdium alebo odborné vzdelávanie alebo iným dokladom pod¾a písmena a) alebo písmen d) a m), ak ide
o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada
o prechodný pobyt pod¾a § 30.
(6) Finanèné zabezpeèenie pobytu pod¾a odseku 2
písm. c) tátny prísluník tretej krajiny preukáe
a) výpisom z osobného úètu vedeného v banke, poboèke zahraniènej banky alebo zahraniènej banke (ïalej
len banka) na meno tátneho prísluníka tretej
krajiny, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny,
ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 22 alebo § 30,
b) potvrdením zamestnávate¾a o výke dohodnutej
mzdy alebo výpisom z osobného úètu vedeného
v banke na meno tátneho prísluníka tretej krajiny,
ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý
iada o prechodný pobyt pod¾a § 23 alebo § 30,
c) výpisom z osobného úètu vedeného v banke na meno
tátneho prísluníka tretej krajiny, potvrdením
o udelení tipendia, potvrdením tatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpeèení finanèných prostriedkov poèas pobytu alebo èestným vyhlásením
osoby, e poskytne tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny finanèné zabezpeèenie poèas pobytu doloené výpisom z osobného úètu, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt pod¾a § 24 alebo § 30,
d) výpisom z osobného úètu vedeného v banke na meno
tátneho prísluníka tretej krajiny alebo potvrdením
tatutárneho orgánu právnickej osoby o finanènom
a hmotnom zabezpeèení tátneho prísluníka tretej
krajiny poèas jeho pobytu, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o prechodný pobyt
pod¾a § 25, § 26 alebo § 30,
e) potvrdením pod¾a odseku 5 písm. h), pokia¾ je v òom
uvedené aj finanèné zabezpeèenie pobytu, ak ide
o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada
o prechodný pobyt pod¾a § 25 ods. 1 písm. e) alebo
§ 30,
f) dohodou o hosovaní pod¾a osobitného predpisu,41)
ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý
iada o prechodný pobyt pod¾a § 26,
g) èestným vyhlásením manela, rodièa, rodinného
prísluníka rodièa odkázaného na jeho starostlivos
alebo osoby, ktorej je zverený do starostlivosti,
o tom, e poskytne tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny finanèné a hmotné zabezpeèenie poèas jeho
pobytu na území Slovenskej republiky spolu s pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávate¾a o výke vyplácanej mzdy, výpisom z osobného úètu vedeného v banke na meno tátneho prísluníka tretej
krajiny alebo dokladom o poberaní dôchodku, ak ide
59
60
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o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada
o prechodný pobyt pod¾a § 27 alebo § 30,
h) potvrdením detského domova o umiestnení tátneho prísluníka tretej krajiny.
(7) Finanèné zabezpeèenie podnikate¾skej èinnosti
pod¾a odseku 2 písm. d) tátny prísluník tretej krajiny
preukáe výpisom z podnikate¾ského úètu zriadeného
na úèely podnikania vo výke
a) dvadsanásobku ivotného minima,60) ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 22 ods. 1
písm. a),
b) stonásobku ivotného minima, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 22 ods. 1 písm. b).
(8) Doklad o zabezpeèení ubytovania musí preukazova, e tátny prísluník tretej krajiny má zabezpeèené ubytovanie na najmenej es mesiacov prechodného
pobytu; ak iada o prechodný pobyt na kratí èas, musí
preukazova zabezpeèenie ubytovania poèas celého
prechodného pobytu. tátny prísluník tretej krajiny
pod¾a § 27 a § 30 ods. 1 písm. e) musí preukáza zabezpeèenie spoloèného ubytovania so tátnym prísluníkom tretej krajiny, s ktorým iada o zlúèenie rodiny.
(9) tátny prísluník tretej krajiny pod¾a § 22, 25,
26, 27, 29 a 30 je povinný odovzda policajnému útvaru
do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie.
(10) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bol
udelený prechodný pobyt, je povinný odovzda policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte
lekársky posudok potvrdzujúci, e netrpí chorobou,
ktorá ohrozuje verejné zdravie; to neplatí, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 28 alebo § 30.
Lekársky posudok potvrdzujúci, e netrpí chorobou,
ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie by starí ako
30 dní.
(11) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bol
udelený prechodný pobyt pod¾a § 22, je povinný odovzda do 60 dní od prevzatia dokladu o pobyte aj výpis
z obchodného registra fyzickej osoby  podnikate¾a, obchodnej spoloènosti alebo drustva, ktoré uviedol v iadosti; to neplatí, ak osobitný predpis nevyaduje zápis
do obchodného registra. Lehotu na predloenie výpisu
z obchodného registra môe policajný útvar na iados
tátneho prísluníka tretej krajiny predåi o 60 dní.
(12) Za tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 27, je povinný preukáza splnenie podmienok pod¾a odseku 2
písm. c), d) a f) ten tátny prísluník tretej krajiny,
s ktorým iada o zlúèenie rodiny.
(13) Zastupite¾ský úrad alebo policajný útvar môe
vyiada od tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
§ 30 doklad nie starí ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnos
a) z èlenského tátu, ktorý mu priznal postavenie osoby s dlhodobým pobytom, alebo
b) z èlenského tátu, ktorý mu udelil pobyt.

) Nariadenie Rady (ES) è. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre tátnych prísluníkov
tretích tátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.19/zv. 4; Ú. v. ES L 157, 15. 6. 2002) v platnom znení.
) § 2 zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(14) Ak podá tátny prísluník tretej krajiny iados
o udelenie prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny
s azylantom do troch mesiacov od udelenia azylu, k iadosti predloí len platný cestovný doklad a doklad potvrdzujúci príbuzensky vzah alebo iný dôkaz o existencii tohto vzahu.
(15) Finanèné zabezpeèenie pobytu tátny prísluník tretej krajiny preukáe vo výke ivotného
minima60) na kadý mesiac pobytu; ak dåka pobytu
presiahne jeden rok, finanèné zabezpeèenie musí preukáza vo výke dvanásnásobku ivotného minima.
Maloletý tátny prísluník tretej krajiny preukáe finanèné zabezpeèenie pobytu v poloviènej výke pod¾a
prvej vety.
§ 33
Rozhodovanie o iadosti
o udelenie prechodného pobytu
(1) Policajný útvar pri rozhodovaní o iadosti o udelenie prechodného pobytu prihliada na
a) verejný záujem, osobitne na bezpeènostné h¾adisko,
hospodárske záujmy Slovenskej republiky, najmä
na prínos podnikate¾skej èinnosti tátneho prísluníka tretej krajiny pre hospodárstvo Slovenskej republiky a na ochranu verejného zdravia,
b) záujmy maloletého dieaa tátneho prísluníka tretej krajiny, osobné a rodinné pomery tátneho prísluníka tretej krajiny, jeho finanènú situáciu a dåku doterajieho pobytu a predpokladaného pobytu,
c) stanovisko zastupite¾ského úradu k udeleniu prechodného pobytu.
(2) Policajný útvar pri posudzovaní podnikate¾ského
zámeru, ktorý tátny prísluník tretej krajiny predloil
pod¾a § 32 ods. 5 písm. a), si vyiada stanovisko od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, èi podnikate¾ská èinnos tátneho prísluníka tretej krajiny
je prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky.
(3) Èas, na ktorý má tátny prísluník tretej krajiny
zabezpeèené ubytovanie poèas prechodného pobytu,
nemá vplyv na èas, na ktorý sa prechodný pobyt udelí.
(4) Policajný útvar zamietne iados o udelenie prechodného pobytu, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny je neiaducou osobou,
b) je dôvodné podozrenie, e tátny prísluník tretej
krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpeènos tátu,
verejný poriadok alebo verejné zdravie,
c) tátny prísluník tretej krajiny nespåòa podmienky
na udelenie prechodného pobytu,
d) tátny prísluník tretej krajiny uzavrel úèelové manelstvo,
e) tátny prísluník tretej krajiny uvedie nepravdivé
alebo zavádzajúce údaje alebo predloí faloné alebo
pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
61
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f) údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutoènosti,
g) udelenie prechodného pobytu nie je vo verejnom záujme, alebo
h) je zjavné, e zabezpeèené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespåòa minimálne poiadavky
pod¾a osobitného predpisu.61)
(5) Policajný útvar môe iados o udelenie prechodného pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý
má postavenie Slováka ijúceho v zahranièí, zamietnu
iba z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. a), b), d) a f)
a h).
(6) Policajný útvar rozhodne o iadosti o udelenie
prechodného pobytu do 90 dní; vo zvlá zloitých prípadoch mono túto lehotu predåi najviac o 30 dní. Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doruèenia iadosti
spolu so vetkými náleitosami pod¾a § 32, ak ide o
a) tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 24 a 26
a § 29,
b) tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý zastupuje
alebo pracuje pre zahranièného investora v Slovenskej republike a zároveò je obèanom èlenského tátu
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
c) tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý zastupuje
alebo pracuje pre významného zahranièného
investora47) v Slovenskej republike,
d) manela tátneho prísluníka tretej krajiny uvedeného v písmene b) alebo písmene c) alebo diea mladie ako 18 rokov tátneho prísluníka tretej krajiny
uvedeného v písmene b) alebo písmene c).
(7) Ak sa iadosti o udelenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar rozhodnutie nevydáva a tátnemu prísluníkovi tretej krajiny zale písomné oznámenie, e mu bol udelený prechodný pobyt, v ktorom
uvedie dátum udelenia prechodného pobytu.
(8) Policajný útvar informuje o udelení prechodného
pobytu èlenský tát, v ktorom má tátny prísluník tretej krajiny priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom.
(9) Ak tátny prísluník tretej krajiny poiadal o zmenu druhu alebo úèelu pobytu, jeho pobyt sa na území
Slovenskej republiky povauje za oprávnený a do rozhodnutia o tejto iadosti.
(10) Konanie o udelenie prechodného pobytu sa konèí
dòom vyhovenia iadosti alebo dòom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí iadosti
o udelenie prechodného pobytu.
§ 34
Obnovenie prechodného pobytu
(1) Policajný útvar môe obnovi prechodný pobyt
a) najviac na 180 dní, ak bol prechodný pobyt na úèel
sezónneho zamestnania udelený na menej ako 180
dní a ukonèenie sezónnej práce si vyaduje ïalí pobyt,

) § 62 písm. f) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 8 ods. 1 vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych poiadavkách na byty niieho tandardu a na ubytovacie zariadenia.
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b) najviac na tri roky, ak predpokladaný pobyt tátneho prísluníka tretej krajiny bude trva najmenej tri
roky,
c) najviac na pä rokov, ak ide o tátneho prísluníka
tretej krajiny pod¾a § 24 alebo § 27, ak predpokladaný pobyt tátneho prísluníka tretej krajiny bude trva najmenej pä rokov, alebo
d) najviac na pä rokov, ak ide o tátneho prísluníka
tretej krajiny pod¾a § 29 alebo § 30.
(2) iados o obnovenie prechodného pobytu podáva
tátny prísluník tretej krajiny osobne na úradnom tlaèive na policajnom útvare najneskôr v posledný deò
platnosti prechodného pobytu. K iadosti o obnovenie
prechodného pobytu je tátny prísluník tretej krajiny
povinný predloi platný cestovný doklad, inak policajný útvar iados neprijme. Policajný útvar vydá iadate¾ovi v deò podania iadosti potvrdenie o jej prijatí.
(3) K iadosti o obnovenie prechodného pobytu je
tátny prísluník tretej krajiny povinný priloi jednu
fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu a doklady nie starie ako 90 dní, ktoré
potvrdzujú
a) úèel pobytu,
b) finanèné zabezpeèenie pobytu; to neplatí, ak ide
o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 22, 28
alebo § 29,
c) zdravotné poistenie poèas pobytu na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 23, 24 alebo § 30 ods. 1
písm. b) a c),
d) zabezpeèenie ubytovania; to neplatí, ak ide o
1. tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do koly
cez tátnu hranicu zo susedného tátu,
2. tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorému bol
udelený prechodný pobyt pod¾a § 24 a tuduje na
vysokej kole,
3. tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorému bol
udelený prechodný pobyt pod¾a § 26, alebo
4. tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahranièného
investora47) v Slovenskej republike, jeho manela
a diea.
(4) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý má udelený
prechodný pobyt na úèel podnikania, je povinný k iadosti o obnovenie prechodného pobytu na úèel podnikania priloi aj potvrdenie o tom, e má uhradené daòové a colné záväzky, poistné na zdravotné poistenie,
poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné
dôchodkové sporenie z tohto podnikania a zo vetkých
obchodných spoloèností a drustiev, v ktorých mene
koná. Ak tátny prísluník tretej krajiny nie je daòovníkom alebo nie je povinný plati poistné na sociálne poistenie, priloí doklad potvrdzujúci túto skutoènos.
(5) tátny prísluník tretej krajiny je povinný k iadosti o obnovenie prechodného pobytu pod¾a § 22
ods. 1 písm. a) preukáza zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaòovacie obdobie minimálne vo výke dvadsanásobku ivotného minima; ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaòovacie obdobie, je
povinný preukáza zdanený príjem vo výke dvojnásob-
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ku ivotného minima za kadý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaòovacom období.
(6) tátny prísluník tretej krajiny je povinný k iadosti o obnovenie prechodného pobytu pod¾a § 22
ods. 1 písm. b) preukáza zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaòovacie obdobie minimálne vo výke esdesiatnásobku ivotného minima; ak
nepodnikal celé predchádzajúce zdaòovacie obdobie, je
povinný preukáza zdanený príjem vo výke pänásobku ivotného minima za kadý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaòovacom období.
(7) Úèel pobytu tátny prísluník tretej krajiny preukáe pod¾a § 32 ods. 5; to neplatí ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný
pobyt na úèel podnikania a na úèel zlúèenia rodiny.
tátny prísluník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na úèel podnikania, preukazuje úèel pobytu dokladom potvrdzujúcim oprávnenie na podnikanie. tátny prísluník tretej krajiny, ktorý iada
o obnovenie prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny, je povinný predloi èestné vyhlásenie, e dôvody
udelenia prechodného pobytu pod¾a § 27 naïalej trvajú.
(8) Finanèné zabezpeèenie pobytu tátny prísluník
tretej krajiny preukáe spôsobom pod¾a § 32 ods. 6 a vo
výke pod¾a § 32 ods. 15. Na preukázanie zabezpeèenia
ubytovania sa vzahuje § 32 ods. 8 rovnako.
(9) Za tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o obnovenie prechodného pobytu na úèel zlúèenia
rodiny, môe preukáza splnenie podmienok pod¾a odseku 3 písm. b) a d) aj ten tátny prísluník tretej krajiny, s ktorým iada o zlúèenie rodiny. Ak za tátneho
prísluníka tretej krajiny, ktorý iada o obnovenie prechodného pobytu na úèel zlúèenia rodiny, preukazuje
splnenie podmienky pod¾a odseku 3 písm. b) tátny
prísluník tretej krajiny, s ktorým iada o zlúèenie rodiny a ktorý má udelený prechodný pobyt na úèel podnikania, suma pod¾a odseku 5 alebo odseku 6 sa zvyuje
o dvanásnásobok za kadého plnoletého tátneho prísluníka tretej krajiny a o esnásobok za kadého maloletého tátneho prísluníka tretej krajiny.
(10) Policajný útvar zamietne iados o obnovenie
prechodného pobytu z dôvodov pod¾a § 33 ods. 4; policajný útvar nezamietne iados o obnovenie prechodného pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny s prechodným pobytom na úèel zlúèenia rodiny z dôvodu
pod¾a § 33 ods. 4 písm. b), ak ohrozuje verejné zdravie.
(11) Policajný útvar zamietne iados o obnovenie
prechodného pobytu tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny, okrem dôvodov uvedených v § 33 ods. 4,
aj vtedy, ak manelia nevedú spoloèný rodinný ivot.
(12) Policajný útvar rozhodne o iadosti o obnovenie
prechodného pobytu v lehotách uvedených v § 33
ods. 6.
(13) Ak sa iadosti o obnovenie prechodného pobytu
vyhovie, policajný útvar rozhodnutie nevydáva a tátnemu prísluníkovi tretej krajiny zale písomné oznámenie, e mu bol obnovený prechodný pobyt, v ktorom
uvedie dátum obnovenia prechodného pobytu.
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(14) Prechodný pobyt sa po skonèení jeho platnosti
a do rozhodnutia o iadosti o obnovenie prechodného
pobytu povauje za oprávnený na území Slovenskej republiky.
§ 35
Zánik prechodného pobytu
Prechodný pobyt zanikne, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny nevstúpi na územie
Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia povolenia na prechodný pobyt,
b) tátny prísluník tretej krajiny písomne oznámi policajnému útvaru skonèenie pobytu,
c) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny sa skonèila
platnos povolenia na prechodný pobyt,
d) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny bol uloený
trest vyhostenia,
e) tátny prísluník tretej krajiny bol administratívne
vyhostený,
f) tátny prísluník tretej krajiny získal iný pobyt pod¾a tohto zákona ako ten, ktorý mal,
g) tátny prísluník tretej krajiny nadobudol tátne
obèianstvo Slovenskej republiky,
h) policajný útvar zruil tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny prechodný pobyt, alebo
i) tátny prísluník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho.
§ 36
Zruenie prechodného pobytu
(1) Policajný útvar zruí prechodný pobyt, ak
a) pominul úèel, na ktorý bol tátnemu prísluníkovi
tretej krajiny udelený prechodný pobyt,
b) zistí skutoènosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie
iadosti o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 33
ods. 4 alebo ods. 5,
c) tátny prísluník tretej krajiny neodovzdal doklad
pod¾a § 32 ods. 10,
d) tátny prísluník tretej krajiny sa bez písomného
oznámenia policajnému útvaru nepretrite zdriava
v zahranièí dlhie ako 180 dní; to neplatí, ak ide
o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 29 alebo
§ 30, alebo
e) tátny prísluník tretej krajiny závaným spôsobom
alebo opakovane poruil povinnos ustanovenú
týmto zákonom.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak by dôsledky
zruenia prechodného pobytu boli neprimerané dôvodu zruenia prechodného pobytu najmä s oh¾adom na
súkromný a rodinný ivot tátneho prísluníka tretej
krajiny.
(3) Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí do 30 dní
od zániku zamestnania, ak ide o prechodný pobyt pod¾a § 24 alebo § 30 ods. 1 písm. b).
(4) Policajný útvar informuje o zruení prechodného
pobytu èlenský tát, v ktorom má tátny prísluník tre62
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tej krajiny priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom.
Osobitné ustanovenia
o prechodnom pobyte modrá karta
§ 37
Modrá karta
(1) Modrá karta oprávòuje tátneho prísluníka tretej krajiny vstúpi, zdriava sa, pracova na území Slovenskej republiky, vycestova z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpi na územie Slovenskej
republiky v èase, na aký mu bola policajným útvarom
vydaná.
(2) Modrú kartu na úèel vysokokvalifikovaného zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na
zamietnutie iadosti pod¾a § 39 ods. 1, tátnemu prísluníkovi tretej krajiny na tri roky alebo ak je obdobie
trvania pracovného pomeru kratie ako tri roky, policajný útvar udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predåené o 90 dní.
(3) Vysokokvalifikované zamestnanie pod¾a odseku 2
je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyaduje vyia
odborná kvalifikácia. Vyou odbornou kvalifikáciou
sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokokolskom vzdelaní alebo dokladom o vykonaní viac
ako päroènej odbornej praxe v príslunej oblasti, ktorá je na úrovni porovnate¾nej s vysokokolským vzdelaním, ktorý bol vydaný pod¾a osobitného predpisu.62)
(4) Odsek 2 sa nevzahuje na tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý
a) je iadate¾om o udelenie azylu,
b) je azylantom,
c) má poskytnutú doplnkovú ochranu,
d) poiadal o poskytnutie doèasného útoèiska,
e) je odídencom,
f) má udelený prechodný pobyt na úèel sezónneho zamestnania pod¾a § 23 ods. 3 alebo na úèel výskumu
a vývoja pod¾a § 26,
g) má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v èlenskom táte a iada o udelenie povolenia na
prechodný pobyt s cie¾om vykonáva hospodársku
èinnos v pracovnom pomere alebo ako samostatne
zárobkovo èinná osoba,
h) má právo pobytu alebo právo trvalého pobytu ako rodinný prísluník obèana Únie,
i) má udelený tolerovaný pobyt na území Slovenskej
republiky pod¾a § 58,
j) vstupuje na územie Slovenskej republiky na základe
záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy alebo
k) spåòa podmienky pod¾a § 23 ods. 4.
§ 38
iados o vydanie modrej karty
(1) iados o vydanie modrej karty podáva tátny prísluník tretej krajiny osobne na zastupite¾skom úrade.

) § 2 písm. b) zákona è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona è. 560/2008 Z. z.
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tátny prísluník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene
zdriava na území Slovenskej republiky, si iados o vydanie modrej karty môe poda aj na policajnom útvare.
(2) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý je drite¾om
modrej karty vydanej èlenským tátom, môe poda
iados o vydanie modrej karty na území Slovenskej republiky na policajnom útvare do 30 dní od vstupu na
územie Slovenskej republiky.
(3) Orgán, ktorý iados prijal, vydá iadate¾ovi v deò
podania iadosti o vydanie modrej karty potvrdenie
o jej prijatí.
(4) iados o vydanie modrej karty podáva tátny prísluník tretej krajiny na úradnom tlaèive.
(5) K iadosti o vydanie modrej karty je tátny prísluník tretej krajiny povinný predloi platný cestovný
doklad, priloi dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a) pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného
zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy
má pracovný pomer trva najmenej jeden rok odo
dòa udelenia modrej karty a mesaèná mzda je dohodnutá vo výke najmenej 1,5-násobku priemernej
mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslunom odvetví zverejnenej
tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa podáva iados o vydanie modrej karty,
ak v odseku 13 nie je ustanovené inak, alebo písomný prís¾ub zamestnávate¾a na prijatie tátneho prísluníka tretej krajiny do vysokokvalifikovaného zamestnania pod¾a odseku 6,
b) doklad potvrdzujúci príslunú vyiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedeného
v pracovnej zmluve alebo v písomnom prís¾ube zamestnávate¾a,
c) doklad osvedèujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom na výkon regulovaného
povolania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému
zamestnaniu, ak ide o výkon regulovaného povolania,62)
d) potvrdenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
(ïalej len ústredie práce) o monosti obsadenia
vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, tátnym prísluníkom tretej krajiny, pod¾a osobitného predpisu,63)
e) doklady nie starie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
1. bezúhonnos,
2. zabezpeèenie ubytovania poèas pobytu na území
Slovenskej republiky.
(6) Písomný prís¾ub zamestnávate¾a pod¾a odseku 5
písm. a) obsahuje záväzok zamestnávate¾a
a) uzatvori pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania,
b) dohodnú trvanie pracovného pomeru na obdobie
najmenej jedného roka odo dòa udelenia modrej
karty,
63

) § 21a zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona è. 223/2011 Z. z.
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c) dohodnú mesaènú mzdu vo výke najmenej
1,5-násobku priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslunom odvetví zverejnenej tatistickým úradom
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva iados o vydanie modrej karty, ak v odseku 13 nie je
ustanovené inak.
(7) Ak v èase podania iadosti o vydanie modrej karty tatistický úrad Slovenskej republiky nezverejnil
údaj o priemernej mesaènej mzde zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, za priemernú mesaènú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok sa povauje priemerná
mesaèná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená tatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý a tretí tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa podáva iados o vydanie modrej karty.
(8) tátny prísluník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, e netrpí
chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od
prevzatia dokladu o pobyte. tátny prísluník tretej
krajiny, ktorý podáva iados o vydanie modrej karty
na policajnom útvare, odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, e netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania iadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, e tátny
prísluník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie by starí ako 30 dní.
(9) Ak tátny prísluník tretej krajiny odovzdal písomný prís¾ub zamestnávate¾a pod¾a odseku 6, je povinný odovzda pracovnú zmluvu, ktorá obsahuje náleitosti uvedené v odseku 5 písm. a), do 30 dní od
prevzatia dokladu o pobyte.
(10) Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o iadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doruèenia
iadosti spolu so vetkými náleitosami pod¾a odseku
5; vo zvlá zloitých prípadoch mono túto lehotu predåi najviac o 30 dní.
(11) Ak policajný útvar vydá modrú kartu tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny, ktorý je drite¾om modrej
karty vydanej èlenským tátom, písomne informuje
o vydaní modrej karty èlenský tát, ktorý ako posledný
vydal tátnemu prísluníkovi tretej krajiny modrú kartu pred vydaním modrej karty v Slovenskej republike.
(12) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý je drite¾om modrej karty vydanej èlenským tátom a poèas konania o vydanie modrej karty uplynula jej platnos, sa
oprávnene zdriava na území Slovenskej republiky a
do právoplatného rozhodnutia o iadosti o vydanie
modrej karty.
(13) Pri vybraných vysokokvalifikovaných zamestnaniach je podmienka výky mesaènej mzdy pod¾a odseku 5 písm. a) alebo odseku 6 písm. c) splnená, ak mesaèná mzda je dohodnutá vo výke najmenej
1,2-násobku priemernej mesaènej mzdy zamestnanca
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v hospodárstve Slovenskej republiky v príslunom odvetví zverejnenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva iados o vydanie
modrej karty.
(14) Zoznam vybraných zamestnaní pod¾a odseku 13
zo zoznamu zamestnaní zaradených do hlavných skupín 1 a 2 pod¾a medzinárodnej tandardnej klasifikácie
zamestnaní alebo národnej klasifikácie zamestnaní odvodenej od medzinárodnej tandardnej klasifikácie zamestnaní s prihliadnutím na situáciu na trhu práce
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.
(15) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky kadoroène oznamuje zoznam vybraných zamestnaní pod¾a odseku 14 Európskej komisii.
§ 39
Zamietnutie iadosti o vydanie modrej karty
(1) Policajný útvar iados o vydanie modrej karty zamietne, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny nespåòa podmienky
na vydanie modrej karty pod¾a § 38 ods. 5,
b) tátny prísluník tretej krajiny predloí doklady získané podvodným spôsobom, faloné alebo pozmenené doklady,
c) ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý je
hrozbou pre bezpeènos tátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
d) zamestnávate¾, u ktorého má by tátny prísluník
tretej krajiny zamestnaný, poruil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania pod¾a osobitného predpisu,64) alebo
e) ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý je drite¾om modrej karty vydanej èlenským tátom menej ako 18 mesiacov.
(2) Policajný útvar informuje o zamietnutí iadosti
o vydanie modrej karty èlenský tát, ktorý ako posledný vydal tátnemu prísluníkovi tretej krajiny modrú
kartu.
§ 40
Obnovenie modrej karty
(1) Policajný útvar obnoví na iados tátneho prísluníka tretej krajiny modrú kartu na úèel vysokokvalifikovaného zamestnania na tri roky, alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratie ako tri roky,
policajný útvar obnoví modrú kartu na obdobie trvania
pracovného pomeru predåené o 90 dní.
(2) iados o obnovenie modrej karty podáva tátny
prísluník tretej krajiny osobne na policajnom útvare
najneskôr posledný deò platnosti modrej karty.
(3) Policajný útvar vydá iadate¾ovi v deò podania
iadosti o obnovenie modrej karty potvrdenie o jej prijatí.
64
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(4) iados o obnovenie modrej karty podáva tátny
prísluník tretej krajiny na úradnom tlaèive.
(5) K iadosti o obnovenie modrej karty je tátny prísluník tretej krajiny povinný predloi platný cestovný
doklad, priloi dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a) pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného
zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy
má pracovný pomer trva najmenej jeden rok odo
dòa obnovenia modrej karty a mesaèná mzda je dohodnutá vo výke najmenej 1,5-násobku priemernej
mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslunom odvetví zverejnenej
tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa podáva iados o obnovenie modrej karty, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak, alebo písomný prís¾ub zamestnávate¾a pod¾a § 38 ods. 6,
b) doklad potvrdzujúci príslunú vyiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedeného
v pracovnej zmluve alebo v písomnom prís¾ube zamestnávate¾a,
c) doklad osvedèujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom na výkon regulovaného
povolania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému
zamestnaniu, ak ide o výkon regulovaného povolania,62)
d) potvrdenie ústredia práce o monosti obsadenia vo¾ného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, tátnym prísluníkom tretej krajiny, pod¾a osobitného predpisu63) a
e) doklad, ktorý potvrdzuje zabezpeèenie ubytovania
poèas pobytu na území Slovenskej republiky.
(6) Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o iadosti o obnovenie modrej karty do 30 dní od doruèenia
iadosti spolu so vetkými náleitosami pod¾a odseku
5; vo zvlá zloitých prípadoch mono túto lehotu predåi najviac o 30 dní.
(7) Modrá karta sa po skonèení jej platnosti a do
právoplatnosti rozhodnutia o iadosti o obnovenie
modrej karty povauje za platnú na území Slovenskej
republiky.
(8) Ak drite¾ modrej karty poiadal o zmenu druhu
alebo úèelu pobytu, jeho pobyt sa na území Slovenskej
republiky povauje za oprávnený a do rozhodnutia
o tejto iadosti.
(9) Na obnovenie modrej karty sa vzahuje § 38
ods. 13 a 15.
§ 41
Zamietnutie iadosti o obnovenie modrej karty,
odòatie modrej karty alebo
zánik modrej karty
(1) Policajný útvar zamietne iados o obnovenie
modrej karty alebo drite¾ovi modrej karty modrú kartu
odníme, ak

) § 3 ods. 2 zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 223/2011 Z. z.
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a) získal modrú kartu podvodným spôsobom, sfaloval
alebo pozmenil modrú kartu,
b) nespåòa alebo prestal spåòa podmienky na vydanie
modrej karty,
c) vykonáva na území Slovenskej republiky inú èinnos ako vysokokvalifikované zamestnanie,
d) je hrozbou pre bezpeènos tátu, verejný poriadok
alebo verejné zdravie,
e) neoznámil do piatich pracovných dní policajnému
útvaru zmenu zamestnávate¾a,
f) neoznámil do piatich pracovných dní policajnému
útvaru zaèiatok obdobia nezamestnanosti,
g) je nezamestnaný dlhie ako tri po sebe nasledujúce
mesiace,
h) je nezamestnaný viac ako jeden raz poèas platnosti
modrej karty alebo
i) podal iados o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi
pod¾a osobitného predpisu.65)
(2) Ustanovenie odseku 1 písm. e) a f) neplatí, ak drite¾ modrej karty preukáe, e oznámenie nebolo policajnému útvaru doruèené bez jeho zavinenia.
(3) Ustanovenie odseku 1 písm. g) neplatí, ak si drite¾ modrej karty poèas obdobia nezamestnanosti, ktoré
nepresiahne tri mesiace, nájde nové pracovné miesto,
ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
a v tejto lehote si podá iados o vydanie potvrdenia ústredia práce o monosti obsadenia vo¾ného pracovného
miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, a to a do právoplatného rozhodnutia o iadosti.
(4) Policajný útvar je povinný pouèi drite¾a modrej
karty o tom, e podanie iadosti o poskytnutie pomoci
v hmotnej núdzi je dôvodom na zamietnutie iadosti
o obnovenie modrej karty alebo na odòatie modrej karty; ak tak neurobí, odsek 1 písm. i) sa nepouije.
(5) Udelená modrá karta zanikne, ak
a) drite¾ modrej karty odovzdá policajnému útvaru vydanú modrú kartu spolu s písomným oznámením
o skonèení pobytu na území Slovenskej republiky,
b) drite¾ovi modrej karty bol uloený trest vyhostenia,
c) drite¾ modrej karty bol administratívne vyhostený,
d) drite¾ modrej karty nadobudol tátne obèianstvo
Slovenskej republiky,
e) drite¾ modrej karty získal modrú kartu v èlenskom
táte,
f) policajný útvar odòal drite¾ovi modrú kartu,
g) drite¾ modrej karty získal iný pobyt pod¾a tohto zákona, ako ten, ktorý mal,
h) drite¾ modrej karty zomrel, bol vyhlásený za màtveho, alebo
i) sa skonèila platnos modrej karty.

va na územie Slovenskej republiky v èase, na ktorý mu
bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Trvalý pobyt je
a) trvalý pobyt na pä rokov,
b) trvalý pobyt na neobmedzený èas,
c) pobyt tátneho prísluníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie (ïalej len dlhodobý pobyt).
§ 43
Trvalý pobyt na pä rokov
(1) Policajný útvar udelí trvalý pobyt na pä rokov, ak
nie sú dôvody na zamietnutie iadosti pod¾a § 48 ods. 2,
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny,
a) ktorý je manelom tátneho obèana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo závislým príbuzným v priamom rade
tátneho obèana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) ktorý je slobodným dieaom mladím ako 18 rokov
zvereným do osobnej starostlivosti tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý je manelom tátneho obèana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky,
c) ktorý je slobodným dieaom mladím ako 18 rokov
tátneho prísluníka tretej krajiny s trvalým pobytom na pä rokov alebo dieaom mladím ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti tátneho prísluníka tretej krajiny s trvalým pobytom na pä
rokov,
d) ktorý je nezaopatreným dieaom starím ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáe postara z dôvodu
dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, tátneho prísluníka tretej krajiny s trvalým pobytom,
alebo
e) ak je to v záujme Slovenskej republiky.
(2) Trvalý pobyt na pä rokov tátnemu prísluníkovi
tretej krajiny, ktorý je slobodným dieaom mladím
ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý je manelom tátneho obèana Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky alebo slobodným dieaom mladím ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti tátneho prísluníka tretej krajiny s trvalým
pobytom, mono udeli len vtedy, ak so zlúèením súhlasí aj rodiè, ktorému toto diea nebolo zverené do
osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretáva sa
s týmto dieaom.

Druhý oddiel

iados o udelenie trvalého pobytu
na pä rokov

Trvalý pobyt

§ 44

§ 42

(1) iados o udelenie trvalého pobytu na pä rokov
podáva tátny prísluník tretej krajiny osobne na zastupite¾skom úrade alebo osobne na policajnom útvare. tátny prísluník tretej krajiny pod¾a § 43 ods. 1

(1) Trvalý pobyt oprávòuje tátneho prísluníka tretej krajiny zdriava sa, vycestova a opätovne vstupo65
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písm. e) nemusí poda iados o udelenie trvalého pobytu na pä rokov osobne. Za tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 43 písm. a) a d), ktorý pre bezvládnos nemôe osobne poda iados o udelenie trvalého
pobytu na pä rokov, môe poda iados rodinný prísluník tátneho prísluníka tretej krajiny, s ktorým
iada zlúèenie rodiny. Orgán, ktorý iados prijal, vydá
iadate¾ovi v deò podania iadosti potvrdenie o jej prijatí.
(2) Zastupite¾ský úrad, ktorý iados prijal, vykoná
so iadate¾om o udelenie trvalého pobytu na pä rokov
osobný pohovor na úèel predbeného posúdenia iadosti. Pohovor sa vedie v tátnom jazyku alebo inom,
obom stranám zrozumite¾nom jazyku. O pohovore zastupite¾ský úrad vyhotoví písomný záznam, ktorý priloí k iadosti o udelenie trvalého pobytu na pä rokov.
Záznam sa vyhotoví v tátnom jazyku a musí by podpísaný iadate¾om. Ak iadate¾ neovláda tátny jazyk,
môe si na vlastné náklady zabezpeèi tlmoèníka, ktorý
je povinný podpísa záznam. Zastupite¾ský úrad zale
policajnému útvaru spolu so záznamom aj svoje stanovisko k udeleniu trvalého pobytu na pä rokov, v ktorom uvedie, èi udelenie trvalého pobytu na pä rokov
odporúèa alebo neodporúèa s uvedením konkrétnych
dôvodov.
§ 45
(1) iados o udelenie trvalého pobytu na pä rokov
podáva tátny prísluník tretej krajiny na úradnom tlaèive.
(2) Pri podaní iadosti o udelenie trvalého pobytu na
pä rokov je tátny prísluník tretej krajiny povinný
predloi platný cestovný doklad a vetky náleitosti
k iadosti o udelenie trvalého pobytu na pä rokov ustanovené týmto zákonom, inak zastupite¾ský úrad alebo
policajný útvar iados o udelenie trvalého pobytu neprijme.
(3) tátny prísluník tretej krajiny priloí k iadosti
o udelenie trvalého pobytu na pä rokov dve fotografie
s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie starie ako 90 dní potvrdzujúce
a) skutoènosti uvedené v § 43,
b) bezúhonnos; to neplatí, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny mladieho ako 14 rokov,
c) finanèné zabezpeèenie pobytu,
d) súhlas pod¾a § 43 ods. 2, ak je to potrebné, a
e) zabezpeèenie ubytovania poèas trvalého pobytu na
pä rokov.
(4) tátny prísluník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, e netrpí
chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od
prevzatia dokladu o pobyte. Lekársky posudok potvrdzujúci, e netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné
zdravie, nesmie by starí ako 30 dní.
(5) tátny prísluník tretej krajiny preukazuje skutoènosti uvedené v § 43 ods. 1 písm. a) a d) matrièným
dokladom; ak ide o závislého príbuzného v priamom
rade, o slobodné diea mladie ako 18 rokov, o diea
66
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mladie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti
alebo o nezaopatrené diea starie ako 18 rokov, aj dokladom potvrdzujúcim túto skutoènos. Skutoènos
pod¾a § 43 ods. 1 písm. e) preukazuje tátny prísluník
tretej krajiny potvrdením vydaným ústredným orgánom tátnej správy. Podmienka trvalého pobytu pod¾a
§ 43 ods. 1 písm. a) a d) sa preukazuje obèianskym
preukazom, potvrdením obce alebo dokladom o pobyte.
(6) Finanèné zabezpeèenie pobytu pod¾a odseku 3
písm. c) tátny prísluník tretej krajiny preukáe
a) výpisom z osobného úètu vedeného v banke na meno
tátneho prísluníka tretej krajiny,
b) potvrdením zamestnávate¾a o výke dohodnutej
mzdy,
c) pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávate¾a
o výke vyplácanej mzdy, výpisom z osobného úètu
vedeného v banke alebo dokladom o poberaní dôchodku manela, rodièa alebo tátneho obèana Slovenskej republiky, ktorý je príbuzný tátneho prísluníka tretej krajiny v priamom rade spolu
s èestným vyhlásením o tom, e poskytne tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny finanèné a hmotné zabezpeèenie poèas jeho pobytu na území Slovenskej
republiky.
(7) Finanèné zabezpeèenie pobytu tátny prísluník
tretej krajiny preukáe vo výke dvanásnásobku ivotného minima.60) Maloletý tátny prísluník tretej krajiny preukáe finanèné zabezpeèenie pobytu v poloviènej
výke pod¾a prvej vety.
(8) Zabezpeèené ubytovanie musí by spoloèné
s ubytovaním tátneho obèana Slovenskej republiky
alebo tátneho prísluníka tretej krajiny s trvalým pobytom na pä rokov pod¾a § 43 ods. 1 písm. a) a d).
(9) Policajný útvar rozhodne o iadosti o udelenie trvalého pobytu na pä rokov do 90 dní od doruèenia iadosti policajnému útvaru; vo zvlá zloitých prípadoch
mono túto lehotu predåi najviac o 30 dní.
Trvalý pobyt na neobmedzený èas
§ 46
(1) Policajný útvar na iados tátneho prísluníka
tretej krajiny udelí trvalý pobyt na neobmedzený èas
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý
a) má najmenej tyri roky udelený trvalý pobyt pod¾a
§ 43, alebo
b) je dieaom mladím ako 18 rokov tátneho prísluníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený èas.
(2) Ministerstvo vnútra môe udeli trvalý pobyt na
neobmedzený èas aj bez splnenia podmienok ustanovených v tomto zákone,
a) ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci
svedkovi pod¾a osobitného predpisu,66)
b) osobe bez tátnej príslunosti,
c) z dôvodov hodných osobitného zrete¾a,
d) na návrh Slovenskej informaènej sluby z dôvodu

) § 2 zákona è. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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bezpeènostných záujmov Slovenskej republiky, alebo
e) plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt
pod¾a § 58 ods. 2 písm. a) najmenej tri roky, poèas
ktorých tudovala na kole na území Slovenskej republiky.
(3) Osoba bez tátnej príslunosti je osoba, ktorú
iadny tát pod¾a svojich zákonov nepovauje za svojho
obèana. Na preukázanie tejto skutoènosti postaèuje,
ak preukáe, e nemá tátnu príslunos tátu,
a) v ktorom sa narodila,
b) v ktorom mala svoje predchádzajúce bydlisko alebo
pobyt a
c) ktorého tátne obèianstvo majú jej rodièia a ostatní
rodinní prísluníci.
§ 47
(1) iados o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený èas podáva tátny prísluník tretej krajiny osobne na úradnom tlaèive na policajnom útvare; za tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý pre bezvládnos
nemôe osobne poda iados, môe poda iados jeho
rodinný prísluník. Policajný útvar vydá iadate¾ovi
v deò podania iadosti potvrdenie o jej prijatí.
(2) K iadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený èas je tátny prísluník tretej krajiny povinný
predloi platný cestovný doklad. Ak tátny prísluník
tretej krajiny nepredloí platný cestovný doklad, policajný útvar iados o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený èas neprijme.
(3) tátny prísluník tretej krajiny priloí k iadosti
o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený èas dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie starie ako 90 dní potvrdzujúce
a) finanèné zabezpeèenie pobytu vo výke pod¾a § 45
ods. 7,
b) zdravotné poistenie,
c) bezúhonnos, ak ide o tátneho prísluníka tretej
krajiny pod¾a § 46 ods. 1 písm. b) starieho ako 14
rokov.
(4) Policajný útvar môe vyiada od tátneho prísluníka tretej krajiny
a) doklad nie starí ako 90 dní potvrdzujúci zabezpeèenie ubytovania,
b) èestné vyhlásenie, e dôvody udelenia trvalého pobytu pod¾a § 43 naïalej trvajú.
(5) tátny prísluník tretej krajiny pod¾a § 46 ods. 1
písm. b) je povinný k iadosti priloi aj lekársky posudok potvrdzujúci, e netrpí chorobou, ktorá ohrozuje
verejné zdravie, do 30 dní od podania iadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, e netrpí chorobou, ktorá
ohrozuje verejné zdravie, nesmie by starí ako 30 dní.
(6) Policajný útvar rozhodne o iadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený èas do 90 dní od doruèenia iadosti policajnému útvaru.
(7) Trvalý pobyt pod¾a § 43 sa a do rozhodnutia o ia67
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dosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený èas
povauje za platný na území Slovenskej republiky.
Spoloèné ustanovenia o trvalom pobyte
na pä rokov a o trvalom pobyte
na neobmedzený èas
§ 48
Rozhodovanie o iadosti o udelenie
trvalého pobytu
(1) Policajný útvar pri rozhodovaní o iadosti o udelenie trvalého pobytu prihliada na
a) verejný záujem, mieru ohrozenia bezpeènosti tátu,
verejného poriadku alebo verejného zdravia zo strany tátneho prísluníka tretej krajiny,
b) záujmy maloletého dieaa tátneho prísluníka tretej krajiny, osobné a rodinné pomery tátneho prísluníka tretej krajiny, jeho finanènú situáciu a dåku doterajieho pobytu,
c) mieru integrácie tátneho prísluníka tretej krajiny
do spoloènosti,
d) stanovisko zastupite¾ského úradu k udeleniu trvalého pobytu.
(2) Policajný útvar zamietne iados o udelenie trvalého pobytu, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny je neiaducou osobou,
b) je dôvodné podozrenie, e tátny prísluník tretej
krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpeènos tátu,
verejný poriadok alebo verejné zdravie,
c) tátny prísluník tretej krajiny nespåòa podmienky
na udelenie trvalého pobytu,
d) tátny prísluník tretej krajiny uzavrel úèelové manelstvo,
e) manelstvo nebolo uzavreté pod¾a osobitného predpisu,67) ak ide o iados o udelenie trvalého pobytu
pod¾a § 43 ods. 1 písm. a) alebo § 46 ods. 1 písm. a),
f) tátny prísluník tretej krajiny uvedie nepravdivé
alebo zavádzajúce údaje alebo predloí faloné alebo
pozmenené doklady alebo doklad inej osoby, alebo
g) údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutoènosti.
(3) Ak sa iadosti o udelenie trvalého pobytu vyhovie,
policajný útvar rozhodnutie nevydáva a tátnemu prísluníkovi tretej krajiny zale písomné oznámenie, e
mu bol udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v ktorom uvedie dátum udelenia trvalého pobytu.
(4) Konanie o udelenie trvalého pobytu sa konèí
dòom vyhovenia iadosti alebo dòom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí iadosti
o udelenie trvalého pobytu.
§ 49
Zánik trvalého pobytu
Trvalý pobyt zanikne, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny nevstúpi na územie

) Zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia trvalého pobytu,
tátny prísluník tretej krajiny písomne oznámi
skonèenie pobytu policajnému útvaru,
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny sa skonèila
platnos udeleného trvalého pobytu pod¾a § 43 a nepoiadal o trvalý pobyt pod¾a § 46,
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny bol uloený
trest vyhostenia,
tátny prísluník tretej krajiny bol administratívne
vyhostený,
tátny prísluník tretej krajiny nadobudol tátne
obèianstvo Slovenskej republiky,
policajný útvar zruil tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny trvalý pobyt,
tátny prísluník tretej krajiny získal iný pobyt pod¾a tohto zákona, ako ten, ktorý mal, alebo
tátny prísluník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho.
§ 50
Zruenie trvalého pobytu

(1) Policajný útvar zruí trvalý pobyt, ak
a) zistí skutoènosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie
iadosti o udelenie trvalého pobytu,
b) tátny prísluník tretej krajiny neodovzdal doklad
pod¾a § 45 ods. 4 alebo § 47 ods. 5,
c) tátny prísluník tretej krajiny sa bez písomného
oznámenia policajnému útvaru nepretrite zdriava
v zahranièí dlhie ako 180 dní,
d) manelia nevedú spoloèný rodinný ivot, ak ide o trvalý pobyt pod¾a § 43 ods. 1 písm. a) alebo § 46 ods. 1
písm. a),
e) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny bol udelený trvalý pobyt pod¾a § 43 ods. 1 písm. a) alebo § 46 ods. 1
písm. a) a jeho manelstvo zaniklo do piatich rokov
od udelenia trvalého pobytu na pä rokov, alebo
f) tátny prísluník tretej krajiny podal iados o pomoc v hmotnej núdzi.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak
a) by dôsledky zruenia trvalého pobytu boli neprimerané dôvodu zruenia trvalého pobytu, najmä
s oh¾adom na súkromný a rodinný ivot tátneho
prísluníka tretej krajiny,
b) ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má
udelený pobyt pod¾a § 46 ods. 2 písm. a) a d), alebo
c) ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 43
ods. 1 písm. a) a d), ktorý mal udelený trvalý pobyt
najmenej tri roky, a osoba, ku ktorej sa pripájal na
trvalý pobyt, zomrela.
(3) Ak tátny prísluník tretej krajiny poiadal o zmenu druhu alebo úèelu pobytu, jeho pobyt sa na území
Slovenskej republiky povauje za oprávnený a do rozhodnutia o tejto iadosti.
(4) Policajný útvar zruí trvalý pobyt pod¾a § 46
ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) na základe iadosti
tátneho orgánu, ktorý o udelenie trvalého pobytu poiadal; proti takému rozhodnutiu sa nemono odvola.
68
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Policajný útvar zruí trvalý pobyt pod¾a § 46 ods. 2
písm. b), ak policajný útvar zistí, e nejde o osobu bez
tátnej príslunosti.
Osobitné ustanovenia o dlhodobom pobyte
§ 51
Dlhodobý pobyt
(1) Dlhodobý pobyt sa ude¾uje na neobmedzený èas.
§ 52
(1) Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt, ak nie sú
dôvody na zamietnutie iadosti pod¾a § 54 ods. 2, tátnemu prísluníkovi tretej krajiny,
a) ktorý sa na území Slovenskej republiky zdriava
oprávnene a nepretrite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním iadosti,
b) ktorému zanikol dlhodobý pobyt pod¾a § 55 písm. e)
alebo § 56 písm. b), c) alebo písm. d), alebo
c) ktorý má pä rokov oprávnený, nepretritý pobyt na
území èlenských tátov ako drite¾ modrej karty
a zdriava sa na území Slovenskej republiky ako drite¾ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne
pred podaním iadosti.
(2) Odsek 1 sa nevzahuje na tátneho prísluníka
tretej krajiny, ktorý
a) je iadate¾om o udelenie azylu,
b) je azylantom,
c) má poskytnutú doplnkovú ochranu,
d) poiadal o poskytnutie doèasného útoèiska,
e) je odídencom,
f) má udelený prechodný pobyt na úèel túdia,
g) má udelený prechodný pobyt na úèel osobitnej èinnosti pod¾a § 25 ods. 1 písm. d) a f),
h) má udelený prechodný pobyt na úèel sezónneho zamestnania,
i) sa zdriava na území Slovenskej republiky pod¾a
§ 23 ods. 4 písm. b), c) alebo písm. d), alebo
j) poíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky pod¾a medzinárodného práva.68)
(3) Do doby nepretritého pobytu pod¾a odseku 1
písm. a) sa nezapoèítava doba pobytu tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a odseku 2 písm. g), h) alebo
písm. i).
(4) Do doby nepretritého pobytu pod¾a odseku 1
písm. a) sa zapoèítava
a) doba prechodného pobytu na úèel túdia alebo doba
prechodného pobytu pod¾a § 25 ods. 1 písm. d) a f)
na území Slovenskej republiky v poloviènej dåke,
b) doba najviac iestich po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac desiatich mesiacov, poèas ktorých sa
tátny prísluník tretej krajiny po oznámení policajnému útvaru zdriaval mimo územia Slovenskej republiky.
(5) Do doby nepretritého pobytu pod¾a odseku 1
písm. c) sa zapoèítava doba najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac 18 mesiacov, poèas ktorých

) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
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sa tátny prísluník tretej krajiny zdriaval mimo územia èlenských tátov.
§ 53
iados o udelenie dlhodobého pobytu
(1) iados o udelenie dlhodobého pobytu podáva
tátny prísluník tretej krajiny osobne na úradnom tlaèive na policajnom útvare; za tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý pre bezvládnos nemôe osobne poda
iados, môe poda iados jeho rodinný prísluník.
Policajný útvar vydá iadate¾ovi v deò podania iadosti
potvrdenie o jej prijatí.
(2) K iadosti o udelenie dlhodobého pobytu je tátny
prísluník tretej krajiny povinný predloi platný cestovný doklad. Ak tátny prísluník tretej krajiny nepredloí platný cestovný doklad, policajný útvar iados o udelenie dlhodobého pobytu neprijme.
(3) tátny prísluník tretej krajiny priloí k iadosti
o udelenie dlhodobého pobytu dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie starie ako 90 dní potvrdzujúce
a) stabilné a pravidelné zdroje pre neho a pre jeho rodinných prísluníkov, aby sa nestal záaou pre systém sociálnej pomoci Slovenskej republiky,
b) zabezpeèenie ubytovania, ak ide o iados o udelenie
dlhodobého pobytu pod¾a § 52 ods. 1 písm. b),
c) zdravotné poistenie.
(4) Stabilné a pravidelné zdroje tátny prísluník tretej krajiny môe preukáza najmä pracovnou zmluvou,
potvrdením zamestnávate¾a o výke vyplácanej mzdy,
výpisom z osobného úètu vedeného v banke na meno
tátneho prísluníka tretej krajiny, dokladom o poberaní dôchodku.
(5) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý mal pred
podaním iadosti o udelenie dlhodobého pobytu udelený prechodný pobyt na úèel zlúèenia rodiny, môe preukáza stabilné a pravidelné zdroje èestným vyhlásením manela, rodièa alebo osoby, ktorej je zverený do
starostlivosti, o tom, e poskytne tátnemu prísluníkovi tretej krajiny finanèné a hmotné zabezpeèenie poèas jeho pobytu na území Slovenskej republiky, spolu
s dokladom pod¾a odseku 4.
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(2) Policajný útvar zamietne iados o udelenie dlhodobého pobytu, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny nespåòa podmienky
na udelenie dlhodobého pobytu, alebo
b) je dôvodné podozrenie, e tátny prísluník tretej
krajiny ohrozí bezpeènos tátu alebo verejný poriadok.
(3) Policajný útvar, ktorý postupuje pod¾a odseku 2
písm. b), posúdi mieru ohrozenia bezpeènosti tátu
alebo verejného poriadku vyplývajúcu z trestného èinu
spáchaného tátnym prísluníkom tretej krajiny
a z jeho závanosti alebo vyplývajúcu z nebezpeèenstva
hroziaceho od tátneho prísluníka tretej krajiny
a zoh¾adní dåku pobytu a rozsah väzieb s krajinou pôvodu.
(4) Proti rozhodnutiu, ktorým bol udelený dlhodobý
pobyt, sa nemono odvola.
§ 55
Zánik dlhodobého pobytu
Dlhodobý pobyt zanikne, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny sa písomne vzdá
dlhodobého pobytu,
b) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny bol uloený
trest vyhostenia,
c) tátny prísluník tretej krajiny bol administratívne
vyhostený,
d) tátny prísluník tretej krajiny nadobudol tátne
obèianstvo Slovenskej republiky,
e) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny bol udelený
dlhodobý pobyt v inom èlenskom táte,
f) policajný útvar zruil tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny dlhodobý pobyt, alebo
g) tátny prísluník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho.
§ 56
Zruenie dlhodobého pobytu

(7) Pobyt udelený pod¾a tohto zákona sa po skonèení
jeho platnosti povauje za platný na území Slovenskej
republiky a do doruèenia rozhodnutia o iadosti
o udelenie dlhodobého pobytu.

Policajný útvar dlhodobý pobyt zruí, ak
a) zistí, e tátny prísluník tretej krajiny získal dlhodobý pobyt podvodným spôsobom,
b) sa tátny prísluník tretej krajiny zdriava viac ako
es rokov mimo územia Slovenskej republiky,
c) tátny prísluník tretej krajiny pod¾a § 52 ods. 1
písm. a) a b) sa nepretrite zdriava mimo územia
èlenských tátov 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo
d) tátny prísluník tretej krajiny pod¾a § 52 ods. 1
písm. c) sa nepretrite zdriava mimo územia èlenských tátov 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

§ 54

§ 57

(6) Policajný útvar rozhodne o iadosti o udelenie
dlhodobého pobytu do 90 dní od doruèenia iadosti policajnému útvaru; vo zvlá zloitých prípadoch mono
túto lehotu predåi najviac o 30 dní.

Rozhodovanie o iadosti o udelenie
dlhodobého pobytu
(1) Ak policajný útvar udelí dlhodobý pobyt tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý má postavenie
osoby s dlhodobým pobytom v èlenskom táte, udelenie
oznámi tomuto èlenskému tátu.

Ak policajný útvar tátnemu prísluníkovi tretej krajiny zamietne iados o dlhodobý pobyt, zruí dlhodobý
pobyt alebo ak mu dlhodobý pobyt zanikne a ak tieto
skutoènosti nemajú za následok administratívne vyhostenie alebo výkon trestu vyhostenia, je tátny prísluník tretej krajiny oprávnený zdriava sa na území
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Slovenskej republiky, ak spåòa podmienky na pobyt
pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu.46)
Tretí oddiel
Tolerovaný pobyt
§ 58
(1) Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny, ak nie je dôvod na zamietnutie iadosti pod¾a § 59 ods. 12 písm. b),
a) ak je prekáka jeho administratívneho vyhostenia
pod¾a § 81,
b) ktorému bolo poskytnuté doèasné útoèisko, alebo
c) ak jeho vycestovanie nie je moné a jeho zaistenie nie
je úèelné.
(2) Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny, ak nie sú dôvody na zamietnutie iadosti pod¾a § 59 ods. 12,
a) ktorý je maloletou osobou nájdenou na území Slovenskej republiky,
b) ak to vyaduje repektovanie jeho súkromného a rodinného ivota a neohrozuje bezpeènos tátu alebo
verejný poriadok; tátnemu prísluníkovi tretej krajiny pod¾a § 27 ods. 1 a § 43 ods. 1 písm. a) a d) mono tento pobyt udeli len vtedy, ak nie je drite¾om
platného cestovného dokladu a hodnoverne preukáe svoju totonos iným spôsobom,
c) ktorý je obeou obchodovania s ¾uïmi,69) ak má najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi tátneho prísluníka tretej krajiny s monosou a podmienkami
udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu
a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.
(3) Policajný útvar na základe iadosti orgánu èinného v trestnom konaní môe udeli tolerovaný pobyt
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisujúcich pracovných podmienok, alebo nelegálne zamestnanej maloletej osobe, ak je prítomnos tohto tátneho prísluníka
tretej krajiny na území Slovenskej republiky nevyhnutná na úèely trestného konania. Tolerovaný pobyt policajný útvar udelí na 180 dní. Policajný útvar môe predåi tolerovaný pobyt o 180 dní, a to aj opakovane, a
do právoplatného skonèenia trestného konania alebo
do doby, pokia¾ tátnemu prísluníkovi tretej krajiny
nebude uhradená dlná suma odmeny za vykonanú
prácu. Orgán èinný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi tátneho prísluníka tretej krajiny s monosou a podmienkami
udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.
(4) Za tolerovaný pobyt sa povauje obdobie
a) poskytovania ústavnej starostlivosti,
b) trvania karanténneho opatrenia,
c) posudzovania iadosti o udelenie tolerovaného pobytu, výkonu väzby alebo obdobie výkonu trestu odòatia slobody; to neplatí, ak sa tátny prísluník tre69
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tej krajiny oprávnene zdriava na území Slovenskej
republiky,
d) najviac 90 dní od podania písomnej iadosti tátneho prísluníka tretej krajiny o asistovaný dobrovo¾ný návrat do vycestovania alebo do spävzatia tejto
iadosti; to neplatí, ak je tátny prísluník tretej krajiny zaistený alebo ak je oprávnený zdriava sa na
území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,3)
e) najviac 90 dní, poèas ktorých sa tátny prísluník
tretej krajiny, ktorý je obeou obchodovania s ¾uïmi
a má najmenej 18 rokov, rozhodne, èi bude spolupracova s orgánmi èinnými v trestnom konaní pri
objasòovaní trestného èinu súvisiaceho s obchodovaním s ¾uïmi; túto lehotu mono na iados osoby
poverenej ministerstvom vnútra predåi o 30 dní.
(5) Policajný útvar môe v odôvodnených prípadoch
obdobie, ktoré sa povauje pod¾a odseku 4 písm. d) za
tolerovaný pobyt, predåi; na predåenie sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.37)
§ 59
(1) Policajný útvar udelí na iados tátneho prísluníka tretej krajiny tolerovaný pobyt na dobu trvania dôvodov na jeho udelenie, najviac na 180 dní, ak tento zákon neustanovuje inak. iados o udelenie
tolerovaného pobytu tátny prísluník tretej krajiny
podáva osobne na úradnom tlaèive na policajnom útvare. iados o udelenie tolerovaného pobytu pod¾a § 58
ods. 2 písm. c) a ods. 3 podáva za tátneho prísluníka
tretej krajiny orgán èinný v trestnom konaní. tátny
prísluník tretej krajiny je povinný pri podaní iadosti
o udelenie tolerovaného pobytu pod¾a § 58 ods. 1
písm. c) a ods. 2 písm. b) priloi doklady, ktorými potvrdí skutoènosti odôvodòujúce udelenie tolerovaného
pobytu. Za tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý
pre bezvládnos nemôe osobne poda iados o udelenie tolerovaného pobytu, môe poda iados rodinný
prísluník tátneho prísluníka tretej krajiny. Policajný útvar vydá iadate¾ovi v deò podania iadosti potvrdenie o jej prijatí.
(2) Policajný útvar iados o udelenie tolerovaného
pobytu neprijme, ak je tátny prísluník tretej krajiny
zaistený pod¾a § 88 alebo je v konaní o udelenie azylu
pod¾a osobitného predpisu.3)
(3) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý poiadal
o udelenie tolerovaného pobytu pod¾a § 58 ods. 2
písm. b), priloí k iadosti doklad nie starí ako 90 dní
potvrdzujúci jeho bezúhonnos; ministerstvo vnútra
môe v odôvodnených prípadoch od priloenia dokladu
upusti.
(4) Policajný útvar môe tolerovaný pobyt aj opakovane predåi; pritom je povinný skúma, èi dôvody, pre
ktoré bol tátnemu prísluníkovi tretej krajiny udelený, naïalej trvajú. Na tento úèel je oprávnený od tátneho prísluníka tretej krajiny vyadova preukázanie
trvania dôvodu, pre ktorý mu udelil tolerovaný pobyt.

) Èl. 4 písm. a) Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ¾uïmi (oznámenie è. 487/2008 Z. z.).
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(5) Poèas platnosti tolerovaného pobytu tátny prísluník tretej krajiny nemôe podnika.
(6) Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt pod¾a § 58
ods. 2 písm. c) najmenej na 180 dní, a to aj opakovane,
ak prítomnos tátneho prísluníka tretej krajiny na
území Slovenskej republiky je nevyhnutná na úèely
trestného konania; policajný útvar vak neudelí tolerovaný pobyt, ak sa preukáe, e iadate¾ nepreruil alebo obnovil z vlastnej vôle kontakty s osobami podozrivými zo spáchania trestného èinu súvisiaceho
s obchodovaním s ¾uïmi.
(7) Policajný útvar rozhodne o iadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo o iadosti o predåenie tolerovaného pobytu do 15 dní od podania iadosti policajnému útvaru.
(8) Ak policajný útvar iadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo iadosti o predåenie tolerovaného
pobytu vyhovie, namiesto rozhodnutia vydá tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny potvrdenie o tom, e mu bol
udelený alebo predåený tolerovaný pobyt na území
Slovenskej republiky, v ktorom uvedie dátum udelenia
alebo predåenia tolerovaného pobytu.
(9) Ak zanikne dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, tátny prísluník tretej krajiny je povinný
túto skutoènos oznámi policajnému útvaru najneskôr do 15 dní odo dòa, keï sa o tejto skutoènosti dozvedel.
(10) Ministerstvo vnútra zabezpeèí tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý má tolerovaný pobyt
pod¾a § 58 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3, primerané ubytovanie, ak si ho nemôe zabezpeèi sám.
(11) Orgán èinný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra informuje tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorému bol udelený tolerovaný
pobyt pod¾a odseku 6, o prípadných programoch alebo
projektoch, ktorých cie¾om je umoni jeho zaèlenenie
do spoloènosti poèas trvania tolerovaného pobytu.
(12) Policajný útvar zamietne iados o udelenie tolerovaného pobytu alebo iados o predåenie tolerovaného pobytu, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny uvedie nepravdivé
alebo zavádzajúce údaje alebo predloí faloné alebo
pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
b) nespåòa podmienky na udelenie tolerovaného pobytu,
c) tátny prísluník tretej krajiny je neiaducou osobou,
d) nepriloil doklad pod¾a odseku 3.
(13) Ustanovenia odseku 12 písm. a), c) a d) sa nevzahujú na tolerovaný pobyt pod¾a § 58 ods. 2 písm. a).
(14) Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí iadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo proti rozhodnutiu o zamietnutí iadosti o predåenie tolerovaného pobytu pod¾a § 58 ods. 1 písm. a) a c) nemá odkladný
úèinok.
70

) § 32 zákona è. 480/2002 Z. z. v znení zákona è. 207/2004 Z. z.
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§ 60
Zánik tolerovaného pobytu
Tolerovaný pobyt zaniká, ak
a) tátny prísluník tretej krajiny písomne oznámi policajnému útvaru skonèenie pobytu,
b) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny uplynula
doba, na ktorú mal udelený tolerovaný pobyt a nepoiadal o jeho predåenie,
c) tátny prísluník tretej krajiny podal iados o udelenie azylu,
d) tátny prísluník tretej krajiny získal iný pobyt pod¾a tohto zákona, ako ten, ktorý mal,
e) tátny prísluník tretej krajiny vycestoval z územia
Slovenskej republiky,
f) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny zaniklo poskytnuté doèasné útoèisko,70)
g) tátny prísluník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho, alebo
h) bol tátny prísluník tretej krajiny administratívne
vyhostený.
§ 61
Zruenie tolerovaného pobytu
(1) Policajný útvar zruí tolerovaný pobyt, ak
a) zistí, e zanikol dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt,
b) ohrozuje bezpeènos tátu alebo verejný poriadok,
ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a
§ 58 ods. 2 písm. b), c) alebo ods. 3,
c) zistí skutoènosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie
iadosti pod¾a § 59 ods. 12, alebo
d) ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 58
ods. 2 písm. c), ktorý obnovil z vlastnej vôle kontakty
s osobami podozrivými zo spáchania trestného èinu
súvisiaceho s obchodovaním s ¾uïmi, ktorý predstiera spoluprácu s orgánmi èinnými v trestnom konaní alebo ktorý prestal spolupracova s orgánmi
èinnými v trestnom konaní.
(2) Proti rozhodnutiu o zruení tolerovaného pobytu
tátny prísluník tretej krajiny môe poda odvolanie,
ktoré nemá odkladný úèinok.
tvrtý oddiel
Narodenie tátneho prísluníka tretej krajiny
na území Slovenskej republiky
alebo èlenského tátu
§ 62
(1) Ak sa narodí na území Slovenskej republiky alebo
èlenského tátu tátny prísluník tretej krajiny, ktorého rodiè má udelený pobyt pod¾a tohto zákona, môe
rodiè tátneho prísluníka tretej krajiny narodeného
na území Slovenskej republiky alebo èlenského tátu
poiada policajný útvar o udelenie pobytu. Policajný
útvar udelí tomuto dieau
a) prechodný pobyt pod¾a § 27, ak majú rodièia udelený prechodný pobyt pod¾a tohto zákona,
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b) prechodný pobyt pod¾a § 27, ak má rodiè udelený
dlhodobý pobyt pod¾a § 52,
c) trvalý pobyt pod¾a § 43, ak má rodiè udelený trvalý
pobyt pod¾a § 43 alebo § 46.
(2) K iadosti pod¾a odseku 1 rodiè predloí
a) platný cestovný doklad dieaa alebo vlastný platný
cestovný doklad, v ktorom je diea zapísané,
b) rodný list dieaa,
c) dve fotografie dieaa s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu,
d) doklad o finanènom zabezpeèení pobytu dieaa,
e) doklad o zabezpeèení ubytovania dieaa.
(3) Ak rodiè za tátneho prísluníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo èlenského tátu nepoiada o udelenie pobytu pod¾a tohto
zákona, je povinný zabezpeèi jeho vycestovanie do 90
dní od narodenia, ak tomu nebránia váne dôvody.
(4) Policajný útvar rozhodne o iadosti pod¾a odseku 1 do 30 dní od doruèenia iadosti policajnému útvaru. Pobyt tátneho prísluníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo èlenského
tátu sa povauje za oprávnený a do právoplatného
rozhodnutia o iadosti pod¾a odseku 1.
(5) Ak sa iadosti pod¾a odseku 1 vyhovie, policajný
útvar rozhodnutie nevydáva a rodièovi zale písomné
oznámenie, e dieau bol udelený pobyt na území Slovenskej republiky, v ktorom uvedie dátum udelenia pobytu.
(6) Policajný útvar zamietne iados pod¾a odseku 1,
ak
a) rodiè predloí faloné alebo pozmenené doklady alebo uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje,
b) údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutoènosti,
c) rodiè nepredloil doklady pod¾a odseku 2.
(7) Pri zániku a zruení udeleného pobytu na základe
iadosti pod¾a odseku 1 platia ustanovenia tohto zákona pod¾a druhu udeleného pobytu.
DRUHÁ HLAVA
POBYT OBÈANA ÚNIE
A RODINNÉHO PRÍSLUNÍKA OBÈANA ÚNIE
§ 63
(1) Táto hlava upravuje právo na pobyt na území Slovenskej republiky pre obèana Únie a jeho rodinného
prísluníka, ktorý ho sprevádza alebo sa k nemu pripája.
(2) Pobyt obèana Únie a pobyt rodinného prísluníka
obèana Únie pod¾a tejto hlavy je trvalým pobytom.
71
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Prvý oddiel
Právo na pobyt obèana Únie
§ 64
(1) Obèan Únie, ktorý je drite¾om platného preukazu totonosti alebo cestovného dokladu, je oprávnený
bez akýchko¾vek ïalích podmienok alebo formalít
zdriava sa na území Slovenskej republiky tri mesiace
odo dòa vstupu na územie Slovenskej republiky. Obèan Únie môe namiesto platného preukazu totonosti
alebo cestovného dokladu predloi akýko¾vek iný doklad, ktorým policajnému útvaru hodnoverne preukáe svoju totonos a tátnu príslunos k èlenskému
tátu.
(2) Zaèiatok pobytu na území Slovenskej republiky je
obèan Únie povinný nahlási na policajnom útvare do
desiatich pracovných dní odo dòa vstupu na územie
Slovenskej republiky.
(3) Právo obèana Únie na pobyt pod¾a odseku 1 zostáva zachované, pokia¾ sa nestane osobou v hmotnej
núdzi pod¾a osobitného predpisu.65)
(4) Ak policajný útvar pri kontrole obèana Únie zistí,
e stratil právo na pobyt na území Slovenskej republiky
uvedené v odseku 1, upozorní ho, e je povinný opusti
územie Slovenskej republiky.
§ 65
(1) Obèan Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky poèas obdobia dlhieho ako tri mesiace,
ak
a) je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
b) je samostatne zárobkovo èinnou osobou na území
Slovenskej republiky,71)
c) má dostatoèné zdroje pre seba a svojich rodinných
prísluníkov, aby sa nestali záaou pre systém sociálnej pomoci Slovenskej republiky poèas obdobia
ich pobytu a zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky,
d) tuduje na základnej kole, strednej kole alebo vysokej kole v Slovenskej republike,
e) je u neho predpoklad, e sa zamestná, alebo
f) je rodinným prísluníkom obèana Únie, ktorého
sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spåòa
podmienky na pobyt pod¾a písmen a) a e).
(2) Právo na pobyt obèana Únie zostáva zachované,
pokia¾ spåòa podmienky uvedené v odseku 1.
(3) Právo na pobyt obèana Únie pod¾a odseku 1
písm. a) a b) zostáva zachované aj vtedy, ak u nie je zamestnaný ani nie je samostatne zárobkovo èinnou osobou, pokia¾
a) je v dôsledku choroby alebo úrazu doèasne práceneschopný,
b) je evidovaný ako uchádzaè o zamestnanie na príslunom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny po
tom, èo bol zamestnaný viac ako jeden rok,

) Napríklad § 5 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, § 11 ods. 4 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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c) je evidovaný ako uchádzaè o zamestnanie na príslunom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny po
tom, èo sa skonèil jeho pracovný pomer na urèitú
dobu uzatvorený najdlhie na jeden rok, alebo je evidovaný ako uchádzaè o zamestnanie na príslunom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny po tom, èo bol
zamestnaný menej ako jeden rok, alebo
d) nastúpil na odborné vzdelávanie; ak nie je evidovaný
ako uchádzaè o zamestnanie na príslunom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny, musí ís o odborné
vzdelávanie, ktoré súvisí s predchádzajúcim zamestnaním.

klad, doklad preukazujúci, e tuduje na základnej
kole, strednej kole alebo vysokej kole v Slovenskej
republike, a èestné vyhlásenie o tom, e má dostatoèné
zdroje pre seba a svojich rodinných prísluníkov, aby
sa nestal osobou v hmotnej núdzi poèas obdobia pobytu v Slovenskej republike.

(4) Právo na pobyt obèana Únie pod¾a odseku 1
písm. f) zostáva zachované aj vtedy, ak
a) obèan Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, zomrel alebo jeho právo na pobyt na území Slovenskej republiky zaniklo, ak spåòa podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a e),
b) obèan Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, zomrel alebo jeho právo na pobyt na území Slovenskej republiky zaniklo, ak ide o jeho diea, ktoré
tuduje na území Slovenskej republiky, alebo rodièa, ktorému bolo toto diea zverené do osobnej starostlivosti; toto právo zostáva zachované a do ukonèenia túdií v Slovenskej republike, alebo
c) sa s obèanom Únie, ktorého sprevádzal alebo sa
k nemu pripojil, rozviedol alebo bolo manelstvo vyhlásené za neplatné, ak spåòa podmienky uvedené
v odseku 1 písm. a) a e).

(7) Obèan Únie, ktorý iada o registráciu pobytu pod¾a § 65 ods. 1 písm. f), je k iadosti povinný predloi
platný preukaz totonosti alebo platný cestovný doklad, doklad osvedèujúci existenciu rodinného vzahu
alebo doklad, e má s obèanom Únie trvalý, riadne
osvedèený vzah, a potvrdenie o registrácii obèana
Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája.

(5) Ak existuje opodstatnená pochybnos, èi obèan
Únie spåòa podmienky uvedené v odseku 1 alebo odseku 3, môe policajný útvar overi ich splnenie.
§ 66
(1) Obèan Únie, ktorý sa zdriava na území Slovenskej republiky dlhie ako tri mesiace, je povinný poiada o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky. iados o registráciu pobytu sa podáva na úradnom
tlaèive osobne na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dòa vstupu na územie Slovenskej republiky.
(2) Obèan Únie, ktorý iada o registráciu pobytu pod¾a § 65 ods. 1 písm. a), je k iadosti povinný predloi
platný preukaz totonosti alebo platný cestovný doklad
a prís¾ub zamestnávate¾a alebo pracovnú zmluvu.
(3) Obèan Únie, ktorý iada o registráciu pobytu pod¾a § 65 ods. 1 písm. b), je k iadosti povinný predloi
platný preukaz totonosti alebo platný cestovný doklad
a doklad preukazujúci, e je samostatne zárobkovo èinnou osobou.
(4) Obèan Únie, ktorý iada o registráciu pobytu pod¾a § 65 ods. 1 písm. c), je k iadosti povinný predloi
platný preukaz totonosti alebo platný cestovný doklad, doklad preukazujúci, e má dostatoèné zdroje pre
seba a svojich rodinných prísluníkov, aby sa nestal
osobou v hmotnej núdzi poèas obdobia pobytu, a doklad o zdravotnom poistení.
(5) Obèan Únie, ktorý iada o registráciu pobytu pod¾a § 65 ods. 1 písm. d), je k iadosti povinný predloi
platný preukaz totonosti alebo platný cestovný do-

(6) Obèan Únie, ktorý iada o registráciu pobytu pod¾a § 65 ods. 1 písm. e), je k iadosti povinný predloi
platný preukaz totonosti alebo platný cestovný doklad
a èestné vyhlásenie o tom, e si sústavne h¾adá prácu
na území Slovenskej republiky.

(8) Policajný útvar je povinný pri skúmaní, èi má
obèan Únie dostatoèné zdroje pre seba a svojich rodinných prísluníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej
núdzi poèas obdobia ich pobytu v Slovenskej republike, zoh¾adni osobnú situáciu danej osoby. Obèan Únie
môe dostatoèné zdroje preukáza predloením hotovosti, cestovných ekov, kreditných kariet, výpisov
z úètov, dokladov o vlastníctve nehnute¾nosti, dokladu
o poberaní dôchodku alebo iného hodnoverného dokladu. Policajný útvar nevyaduje sumu, ktorú je obèan Únie pri registrácii pobytu povinný preukáza, vyiu, ako je výka ivotného minima v Slovenskej
republike.63)
(9) Policajný útvar individuálne posudzuje predloené doklady pod¾a odsekov 2 a 7, pri ktorých skúma
skutoènosti, ktoré nimi obèan Únie preukazuje. Policajný útvar po preskúmaní dokladov rozhodne o tom, èi
predloené doklady pod¾a odsekov 2 a 7 sú postaèujúce. Ak predloené doklady nepostaèujú na hodnoverné
preukázanie skutoèností pod¾a odsekov 2 a 7, policajný útvar takú osobu nezaregistruje. Zároveò túto osobu písomne informuje o tom, aké iné doklady musí
predloi, aby hodnoverne preukázala skutoènosti
pod¾a odsekov 2 a 7, aby bola zaregistrovaná.
(10) Policajný útvar vydá obèanovi Únie v deò podania úplnej iadosti o registráciu potvrdenie o registrácii
pobytu obèana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu registrovanej osoby a dátum registrácie. Ak
obèan Únie nepredloí doklad pod¾a § 122, policajný
útvar uvedie ako adresu v potvrdení o registrácii obec,
kde sa obèan Únie bude zdriava na pobyte.
(11) Obèan Únie môe poiada policajný útvar o vydanie dokladu o pobyte s názvom Pobytový preukaz
obèana EÚ s platnosou na pä rokov. Policajný útvar
vydá obèanovi Únie doklad o pobyte do 30 dní. Ak obèan Únie poiada o vydanie dokladu o pobyte, je povinný predloi doklad o ubytovaní pod¾a § 122 a dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu
podobu, inak policajný útvar doklad o pobyte nevydá;
ubytovanie musí spåòa minimálne poiadavky pod¾a
osobitného predpisu.61)
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(12) Na vydanie potvrdenia o registrácii sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.37)
§ 67
Právo na trvalý pobyt obèana Únie
(1) Obèan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na
území Slovenskej republiky zdriava oprávnene nepretrite poèas obdobia piatich rokov.
(2) Obèan Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak
sa zdriava na území Slovenskej republiky oprávnene
nepretrite menej ako pä rokov a
a) ide o zamestnanca alebo samostatne zárobkovo èinnú osobu, ktorá v èase, keï prestala pracova, dosiahla zákonom ustanovený vek na vznik nároku na
starobný dôchodok,72)
b) ide o zamestnanca, ktorý odiiel z plateného zamestnania, aby nastúpil na predèasný dôchodok, ak bol
na území Slovenskej republiky zamestnaný aspoò
poèas predchádzajúcich 12 mesiacov a zdriaval sa
na území Slovenskej republiky nepretrite viac ako
tri roky,
c) ide o zamestnanca alebo samostatne zárobkovo èinnú osobu, ktorá sa nepretrite zdriavala na území
Slovenskej republiky viac ako dva roky a prestala
pracova z dôvodu trvalej neschopnosti pracova;
podmienka nepretritého pobytu na území Slovenskej republiky viac ako dva roky sa nevzahuje na
zamestnanca alebo samostatne zárobkovo èinnú
osobu, ktorá trvale stratila schopnos pracova v dôsledku choroby z povolania alebo pracovného úrazu,
d) ide o zamestnanca alebo samostatne zárobkovo èinnú osobu, ktorá po troch rokoch nepretritého pobytu pod¾a § 65 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) pracuje
ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná
osoba v èlenskom táte a aspoò raz týdenne sa vracia na územie Slovenskej republiky,
e) ide o rodinného prísluníka obèana Únie, s ktorým
sa zdriava na území Slovenskej republiky a ktorý
nadobudol právo na trvalý pobyt pod¾a písmen a) a
d), alebo
f) ide o rodinného prísluníka obèana Únie, s ktorým
sa zdriava na území Slovenskej republiky a ktorý
skôr, ne nadobudol právo na trvalý pobyt pod¾a písmen a) a d), zomrel, ale v èase úmrtia sa táto osoba
zdriavala nepretrite na území Slovenskej republiky aspoò dva roky, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo ide
o pozostalého manela, ktorý sa vzdal tátneho obèianstva Slovenskej republiky po uzavretí manelstva s ním.
(3) Za nepretritý pobyt sa povauje aj
a) doèasná neprítomnos na území Slovenskej republiky nepresahujúca spolu es mesiacov v roku,
b) neprítomnos na území Slovenskej republiky poèas
výkonu povinnej vojenskej sluby,
c) neprítomnos na území Slovenskej republiky trvajúca maximálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
z dôvodu tehotenstva a pôrodu, vánej choroby, tú72

) § 65 ods. 2 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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dia, odborného vzdelávania, vyslania do zahranièia
alebo z iných ványch dôvodov.
(4) Do obdobia nepretritého pobytu na území Slovenskej republiky pod¾a odseku 2 písm. b) a c) sa zapoèítava aj obdobie výkonu práce v èlenskom táte.
(5) Do obdobia zamestnania pod¾a odseku 2 písm. a)
a d) sa zapoèítava aj obdobie nedobrovo¾nej nezamestnanosti obèana Únie, ktorý sa riadne zaevidoval na príslunom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, obdobie
neodpracované z dôvodov nezávislých od vôle obèana
Únie alebo obdobie neschopnosti pracova v dôsledku
choroby alebo nehody.
(6) Podmienka dåky pobytu na území Slovenskej republiky a dåky zamestnania na území Slovenskej republiky pod¾a odseku 2 písm. b) alebo písm. c) sa nevzahuje na obèana Únie, ktorý je manelom tátneho
obèana Slovenskej republiky alebo ktorý je manelom
osoby, ktorá sa vzdala tátneho obèianstva Slovenskej
republiky po uzavretí manelstva s ním.
(7) Policajný útvar na základe iadosti vydá obèanovi
Únie do 30 dní doklad o pobyte s názvom Pobytový preukaz obèana EÚ s platnosou na desa rokov, ak spåòa
podmienky pod¾a odseku 1 alebo odseku 2.
(8) K iadosti o vydanie dokladu o pobyte obèan Únie
priloí dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce
jeho aktuálnu podobu a doklad potvrdzujúci splnenie
podmienok pod¾a odseku 1 alebo odseku 2.
§ 68
Ukonèenie práva na pobyt obèana Únie
(1) Právo na pobyt obèana Únie alebo právo na trvalý
pobyt obèana Únie zaniká, ak obèan Únie
a) písomne oznámi skonèenie pobytu policajnému útvaru,
b) bol administratívne vyhostený,
c) policajný útvar odòal jeho právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt,
d) zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho alebo
e) nadobudol tátne obèianstvo Slovenskej republiky.
(2) Policajný útvar na základe rozhodnutia môe odòa právo na pobyt obèanovi Únie, ak
a) pri registrácii pobytu alebo pri vydaní dokladu o pobyte predloí faloný alebo pozmenený doklad preukazujúci splnenie podmienok pod¾a § 66 alebo § 67
alebo pri registrácii pobytu uvedie nepravdivé údaje
týkajúce sa splnenia podmienok, na ktoré sa viae
jeho právo na pobyt,
b) poèas trvania pobytu zistí skutoènosti, e obèan
Únie získal právo na pobyt na základe predloenia
faloného alebo pozmeneného dokladu preukazujúceho splnenie podmienok pod¾a § 66 alebo § 67, alebo uviedol nepravdivé údaje týkajúce sa splnenia
podmienok, na ktoré sa viae jeho právo na pobyt,
alebo
c) má právo na pobyt pod¾a § 65 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) a stal sa osobou v hmotnej núdzi.
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(3) Policajný útvar je povinný pri postupe pod¾a odseku 2 skúma skutoènosti odôvodòujúce odòatie práva
na pobyt obèanovi Únie. Ak policajný útvar zistí, e dôsledky odòatia práva na pobyt obèana Únie by boli neprimerané vzh¾adom na jeho vek, zdravotný stav, rodinnú situáciu, dåku doterajieho pobytu, mieru jeho
integrácie do spoloènosti alebo na rozsah väzieb s krajinou pôvodu, tak právo na pobyt obèanovi Únie neodníme.
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(3) Právo na pobyt rodinného prísluníka obèana
Únie pod¾a odseku 1 zostáva zachované, pokia¾ sa nestane osobou v hmotnej núdzi.
(4) Ak policajný útvar pri kontrole rodinného prísluníka obèana Únie zistí, e stratil právo na pobyt pod¾a
odseku 1, upozorní ho, e je povinný opusti územie
Slovenskej republiky.
§ 70

(4) Policajný útvar je povinný po zistení skutoèností,
ktoré zakladajú postup pod¾a odseku 2 písm. c), umoni obèanovi Únie, aby do primeraného èasového obdobia hodnoverne preukázal, e u nie je osobou v hmotnej núdzi. Ak obèan Únie túto skutoènos hodnoverne
preukáe, policajný útvar právo na pobyt neodníme.

(1) Rodinný prísluník obèana Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky poèas obdobia dlhieho ako tri mesiace, pokia¾ garant spåòa podmienky
pod¾a § 65 ods. 1 písm. a) a e) alebo § 67.

(5) Policajný útvar v rozhodnutí o odòatí práva na pobyt urèí obèanovi Únie povinnos vycestova z územia
Slovenskej republiky do 30 dní odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia.

(2) Garantom sa rozumie obèan Únie s právom na pobyt alebo s právom na trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája
na pobyt jeho rodinný prísluník.

(6) Ak obèan Únie nevycestuje z územia Slovenskej
republiky v lehote urèenej v rozhodnutí o odòatí práva
na pobyt, policajný útvar zabezpeèí výkon rozhodnutia
o odòatí práva na pobyt.

(3) Právo na pobyt rodinného prísluníka obèana
Únie zostáva zachované aj v prípade úmrtia garanta,
s ktorým sa zdriaval na území Slovenskej republiky
najmenej jeden rok pred jeho úmrtím, pokia¾ spåòa
podmienky pod¾a § 65 ods. 1 písm. a) a e) alebo je rodinným prísluníkom osoby spåòajúcej tieto podmienky a rodina bola zaloená na území Slovenskej republiky.

(7) Policajný útvar na základe rozhodnutia môe odòa právo na trvalý pobyt obèanovi Únie, ak
a) sa zdriava mimo územia Slovenskej republiky dlhie ako dva po sebe nasledujúce roky, alebo
b) zistí, e získal právo na trvalý pobyt podvodným spôsobom.
(8) Policajný útvar v rozhodnutí o odòatí práva na trvalý pobyt urèí obèanovi Únie povinnos vycestova
z územia Slovenskej republiky do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia.
(9) Ak obèan Únie nevycestuje z územia Slovenskej
republiky v lehote urèenej v rozhodnutí o odòatí práva
na pobyt pod¾a odseku 2 alebo odseku 7, policajný útvar zabezpeèí výkon rozhodnutia o odòatí práva na pobyt.
Druhý oddiel
Právo na pobyt
rodinného prísluníka obèana Únie
§ 69
(1) Rodinný prísluník obèana Únie, ktorý je drite¾om platného cestovného dokladu, je oprávnený zdriava sa na území Slovenskej republiky tri mesiace odo
dòa vstupu na územie Slovenskej republiky, ak obèana
Únie, ktorého je rodinným prísluníkom, sprevádza
alebo sa k nemu pripája. Rodinný prísluník obèana
Únie môe namiesto platného cestovného dokladu
predloi akýko¾vek iný doklad, ktorým policajnému
útvaru hodnoverne preukáe svoju totonos a rodinný
vzah k obèanovi Únie.
(2) Zaèiatok pobytu na území Slovenskej republiky je
rodinný prísluník obèana Únie povinný nahlási na
policajnom útvare do desiatich pracovných dní odo dòa
vstupu na územie Slovenskej republiky.

(4) Právo na pobyt rodinného prísluníka obèana
Únie zostáva zachované aj vtedy, ak garant zomrel alebo jeho právo na pobyt na území Slovenskej republiky
zaniklo a ide o jeho diea, ktoré tuduje na území Slovenskej republiky, alebo rodièa, ktorému bolo toto diea zverené do osobnej starostlivosti. Toto právo zostáva
zachované a do ukonèenia túdií v Slovenskej republiky.
(5) Právo na pobyt rodinného prísluníka obèana
Únie zostáva zachované aj vtedy, ak sa jeho manelstvo
s garantom skonèilo rozvodom alebo bolo vyhlásené za
neplatné, ak spåòa podmienky pod¾a § 65 ods. 1
písm. a) a e) alebo je rodinným prísluníkom osoby
spåòajúcej tieto podmienky a rodina bola zaloená na
území Slovenskej republiky a
a) jeho manelstvo s garantom trvalo minimálne tri
roky, z toho aspoò jeden rok na území Slovenskej republiky,
b) má diea garanta zverené do osobnej starostlivosti,
c) manelstvo zaniklo z dôvodu domáceho násilia, závislosti garanta na alkohole, omamných látkach,
psychotropných látkach, hazardných hrách alebo
z iných závaných dôvodov, alebo
d) má právo stretáva sa s maloletým dieaom na území Slovenskej republiky na základe vzájomnej dohody oboch rodièov dieaa alebo má toto právo priznané súdom po dobu, pokia¾ je to potrebné.
(6) Ak existuje opodstatnená pochybnos, èi rodinný
prísluník obèana Únie spåòa podmienky pod¾a odsekov 1 a 3 a 5, môe policajný útvar overi ich splnenie.
(7) Rodinný prísluník obèana Únie preukazuje právo na pobyt na území Slovenskej republiky platným dokladom o pobyte s názvom Pobytový preukaz rodinné-
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ho prísluníka obèana EÚ alebo môe toto právo
preukáza akýmko¾vek iným hodnoverným spôsobom.
(8) Rodinný prísluník obèana Únie je povinný
poda iados o vydanie dokladu o pobyte na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo
dòa vstupu na územie Slovenskej republiky.
(9) Policajný útvar vydá rodinnému prísluníkovi
obèana Únie v deò podania iadosti o vydanie dokladu
o pobyte potvrdenie o podaní iadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinného prísluníka obèana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu rodinného prísluníka obèana Únie a dátum podania iadosti. Ak
rodinný prísluník obèana Únie nepredloí doklad pod¾a § 122 alebo ak ubytovanie nespåòa minimálne poiadavky pod¾a osobitného predpisu,61) policajný útvar
uvedie ako adresu v potvrdení o podaní iadosti o vydanie dokladu o pobyte obec, kde sa bude zdriava na pobyte.
(10) Policajný útvar na základe iadosti vydá rodinnému prísluníkovi obèana Únie do 30 dní doklad o pobyte s názvom Pobytový preukaz rodinného prísluníka obèana EÚ s platnosou na pä rokov alebo na
obdobie predpokladaného pobytu garanta, ak je toto
obdobie kratie ako pä rokov. K iadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinný prísluník obèana Únie predloí
a) platný cestovný doklad,
b) dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce
jeho aktuálnu podobu,
c) doklad osvedèujúci existenciu rodinného vzahu
s garantom,
d) potvrdenie o registrácii pobytu garanta,
e) ak ide o rodinného prísluníka obèana Únie pod¾a
§ 2 ods. 5 písm. b) alebo písm. c), dokumenty preukazujúce túto skutoènos,
f) ak ide o rodinného prísluníka obèana Únie pod¾a
§ 2 ods. 5 písm. d), hodnoverný dokument preukazujúci, e je osobou závislou od garanta,
g) ak ide o rodinného prísluníka obèana Únie pod¾a
§ 2 ods. 5 písm. e), hodnoverný dokument preukazujúci, e je èlenom domácnosti garanta,
h) ak ide o rodinného prísluníka obèana Únie pod¾a
§ 2 ods. 5 písm. f), hodnoverný dokument preukazujúci, e je z ványch zdravotných dôvodov odkázaný
na starostlivos garanta,
i) ak ide o rodinného prísluníka obèana Únie pod¾a
§ 2 ods. 5 písm. g), hodnoverný dokument preukazujúci existenciu trvalého, riadne osvedèeného vzahu
s garantom,
j) ak ide o rodinného prísluníka obèana Únie pod¾a
§ 2 ods. 5 písm. h), povolenie na pobyt rodinného prísluníka obèana Únie vydané na jeho meno èlenským tátom.
(11) Policajný útvar individuálne posudzuje predloené doklady a dokumenty pod¾a odseku 10, pri ktorých skúma skutoènosti, ktoré nimi rodinný prísluník
obèana Únie preukazuje. Policajný útvar po preskúmaní dokladov a dokumentov rozhodne o tom, èi predloené doklady a dokumenty pod¾a odseku 10 sú postaèujúce. Ak predloené doklady a dokumenty nepostaèujú
na hodnoverné preukázanie skutoèností pod¾a odse-
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ku 10, policajný útvar nevydá takej osobe doklad o pobyte. Zároveò túto osobu písomne informuje o tom, aké
iné doklady alebo dokumenty musí predloi, aby hodnoverne preukázala skutoènosti pod¾a odseku 10, aby
jej bol vydaný doklad o pobyte.
(12) Èestné vyhlásenie garanta, e bude podporova
rodinného prísluníka obèana Únie pod¾a § 2 ods. 5
písm. d), nepostaèuje na preukázanie existencie závislosti a policajný útvar neakceptuje toto èestné vyhlásenie bez ïalích dokladov ako iný hodnoverný dokument pod¾a odseku 10 písm. f).
(13) Ak rodinný prísluník obèana Únie pod¾a § 2
ods. 5 písm. d) predloil dokument pod¾a odseku 10
písm. f), je policajný útvar povinný posudzova, èi rodinný prísluník obèana Únie má materiálnu podporu
od garanta a èi vzh¾adom na finanèné a sociálne podmienky v krajine pôvodu alebo v krajine, z ktorej prichádza, potrebuje materiálnu podporu.
(14) Doklad o pobyte rodinného prísluníka obèana
Únie nestráca platnos, ak
a) jeho doèasná neprítomnos na území Slovenskej republiky nepresiahne spolu es mesiacov v roku,
b) sa nezdriava na území Slovenskej republiky poèas
trvania povinnej vojenskej sluby,
c) jeho neprítomnos na území Slovenskej republiky
trvá najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov z dôvodu tehotenstva a pôrodu, vánej choroby, túdia,
odborného vzdelávania, vyslania do zahranièia alebo z iných ványch dôvodov.
(15) Na vydanie dokladu o pobyte rodinného prísluníka obèana Únie sa nevzahuje veobecný predpis
o správnom konaní.37)
§ 71
Právo na trvalý pobyt
rodinného prísluníka obèana Únie
(1) Rodinný prísluník obèana Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdriava s garantom oprávnene nepretrite poèas obdobia
piatich rokov.
(2) Rodinný prísluník obèana Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak sa zdriava na území Slovenskej
republiky s garantom oprávnene nepretrite menej ako
pä rokov, ak garant má právo na trvalý pobyt pod¾a
§ 67 ods. 2.
(3) Rodinný prísluník obèana Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak sa zdriava na území Slovenskej
republiky oprávnene nepretrite poèas obdobia piatich
rokov a má zachované právo pobytu pod¾a § 70 ods. 3
alebo ods. 5.
(4) Rodinný prísluník obèana Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak garant pod¾a § 65 ods. 1 písm. a)
a b), s ktorým sa zdriaval na území Slovenskej republiky, zomrel skôr, ne nadobudol právo na trvalý pobyt
pod¾a § 67, ale
a) v èase úmrtia sa garant zdriaval nepretrite na území Slovenskej republiky aspoò dva roky,
b) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby
z povolania, alebo
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c) ide o pozostalého manela, ktorý sa vzdal tátneho
obèianstva Slovenskej republiky po uzavretí manelstva s ním.
(5) Do doby nepretritého pobytu sa zapoèítava aj obdobie uvedené v § 67 ods. 3.
(6) Do obdobia nepretritého pobytu na území Slovenskej republiky pod¾a odseku 3 sa zapoèítava aj obdobie výkonu práce v èlenskom táte.
(7) Policajný útvar na základe iadosti vydá rodinnému prísluníkovi obèana Únie do 30 dní doklad o pobyte s názvom Pobytový preukaz rodinného prísluníka
obèana EÚ s platnosou na desa rokov, ak spåòa podmienky pod¾a odseku 1, 2, 3 alebo odseku 4; po skonèení jeho platnosti policajný útvar vydá nový doklad o pobyte.
(8) Rodinný prísluník obèana Únie je povinný poiada o vydanie dokladu o pobyte pod¾a odseku 7 najneskôr v posledný deò platnosti jeho dokladu o pobyte vydaného pod¾a § 70 ods. 10.
(9) K iadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinný prísluník obèana Únie priloí dve fotografie s rozmermi
3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklad
preukazujúci dåku nepretritého pobytu pod¾a odseku 1, 2, 3 alebo odseku 4; to neplatí, ak ide o vydanie
dokladu po uplynutí platnosti, keï je povinný priloi
iba fotografie.
(10) Doklad o pobyte rodinného prísluníka obèana
Únie stráca platnos, ak sa zdriava mimo územia Slovenskej republiky viac ako dva po sebe nasledujúce
roky.
§ 72
Ukonèenie práva na pobyt
rodinného prísluníka obèana Únie
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c) má právo na pobyt pod¾a § 70 a stal sa osobou
v hmotnej núdzi.
(3) Policajný útvar je povinný pri postupe pod¾a odseku 2 skúma skutoènosti odôvodòujúce odòatie práva
na pobyt rodinnému prísluníkovi obèana Únie. Ak policajný útvar zistí, e dôsledky odòatia práva na pobyt
rodinnému prísluníkovi obèana Únie sú neprimerané
vzh¾adom na jeho vek, zdravotný stav, rodinnú situáciu, dåku doterajieho pobytu, mieru jeho integrácie
do spoloènosti, ako aj na rozsah väzieb s krajinou pôvodu, tak právo na pobyt rodinnému prísluníkovi obèana Únie neodníme.
(4) Policajný útvar je povinný po zistení skutoèností,
ktoré zakladajú postup pod¾a odseku 2 písm. c), umoni rodinnému prísluníkovi obèana Únie, aby do primeraného èasového obdobia hodnoverne preukázal, e
u nie je osobou v hmotnej núdzi. Ak rodinný prísluník obèana Únie túto skutoènos hodnoverne preukáe, policajný útvar právo na pobyt neodníme.
(5) Policajný útvar v rozhodnutí o odòatí práva na pobyt urèí rodinnému prísluníkovi obèana Únie povinnos vycestova z územia Slovenskej republiky do 30
dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia.
(6) Ak rodinný prísluník obèana Únie nevycestuje
z územia Slovenskej republiky v lehote urèenej v rozhodnutí o odòatí práva na pobyt, policajný útvar zabezpeèí výkon rozhodnutia o odòatí práva na pobyt.
(7) Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môe
odòa právo na trvalý pobyt rodinnému prísluníkovi
obèana Únie, ak
a) sa zdriava mimo územia Slovenskej republiky dlhie ako dva za sebou idúce roky,
b) zistí, e ide o úèelové manelstvo s garantom,
c) zistí, e získal právo na trvalý pobyt podvodným spôsobom.

(1) Právo na pobyt rodinného prísluníka obèana
Únie alebo právo na trvalý pobyt rodinného prísluníka
obèana Únie zaniká, ak
a) písomne oznámi ukonèenie pobytu policajnému útvaru,
b) bol administratívne vyhostený,
c) policajný útvar odòal jeho právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt,
d) zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho, alebo
e) nadobudol tátne obèianstvo Slovenskej republiky.

(8) Policajný útvar v rozhodnutí o odòatí práva na trvalý pobytu urèí rodinnému prísluníkovi obèana Únie
povinnos vycestova z územia Slovenskej republiky do
30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môe
odòa právo na pobyt rodinnému prísluníkovi obèana
Únie, ak
a) pri podaní iadosti o vydanie dokladu o pobyte predloil faloný alebo pozmenený doklad preukazujúci
splnenie podmienok pod¾a § 70 ods. 10, alebo uviedol nepravdivé údaje týkajúce sa splnenia podmienok, na ktoré sa viae jeho právo na pobyt,
b) poèas trvania pobytu zistí skutoènosti, e rodinný
prísluník obèana Únie získal právo na pobyt na základe predloenia faloného alebo pozmeneného dokladu preukazujúceho splnenie podmienok pod¾a
§ 70 ods. 10, alebo uviedol nepravdivé údaje týkajúce sa splnenia podmienok, na ktoré sa viae jeho
právo na pobyt,

TRETIA HLAVA

(9) Ak rodinný prísluník obèana Únie nevycestuje
z územia Slovenskej republiky v lehote urèenej v rozhodnutí o odòatí práva na pobyt, policajný útvar zabezpeèí výkon rozhodnutia o odòatí práva na pobyt.

DOKLADY PRE CUDZINCOV
§ 73
Doklad o pobyte
(1) Policajný útvar vydá tátnemu prísluníkovi tretej krajiny doklad o pobyte do 30 dní od udelenia pobytu alebo od podania iadosti o vydanie dokladu o pobyte. Policajný útvar vydá iadate¾ovi v deò podania
iadosti potvrdenie o jej prijatí.
(2) Doklad o pobyte obsahuje údaje o tátnom prísluníkovi tretej krajiny uvedené v osobitnom predpise.59)
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(3) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorému
bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosou pod¾a èasu, na ktorý bol
udelený prechodný pobyt; ak má zabezpeèené ubytovanie na kratí èas, ako mu bol udelený prechodný pobyt,
policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosou na
èas, poèas ktorého má zabezpeèené ubytovanie. Platnos dokladu o pobyte musí vdy skonèi najmenej 90
dní pred skonèením platnosti cestovného dokladu tátneho prísluníka tretej krajiny. Policajný útvar uvedie
v doklade o pobyte v poloke poznámky konkrétny
úèel prechodného pobytu tátneho prísluníka tretej
krajiny.

nie nového dokladu o pobyte najneskôr 60 dní pred
skonèením platnosti dokladu o pobyte.

(4) Policajný útvar vydá tátnemu prísluníkovi tretej krajiny pod¾a § 37 ods. 2 doklad o pobyte, v ktorom
v poloke druh pobytu uvedie Modrá karta EÚ
a v poznámke uvedie príslunú oblas, na ktorú má
tátny prísluník tretej krajiny vyiu odbornú kvalifikáciu.

Cudzinecký pas

(5) Policajný útvar vydá tátnemu prísluníkovi tretej krajiny pod¾a § 52 ods. 1 doklad o pobyte, v ktorom
v poloke druh pobytu uvedie osoba s dlhodobým pobytom  EÚ. Ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 52 ods. 1 písm. c), policajný útvar v poloke
poznámky uvedie bývalý drite¾ modrej karty EÚ.
(6) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorému
bol udelený trvalý pobyt pod¾a § 43, vydá policajný útvar doklad o pobyte s platnosou najviac na pä rokov;
ak má zabezpeèené ubytovanie na kratí èas ako na pä
rokov, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosou na èas, poèas ktorého má zabezpeèené ubytovanie.
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorému bol
udelený trvalý pobyt pod¾a § 46 alebo § 52, policajný
útvar vydá doklad o pobyte s platnosou najviac na desa rokov. Platnos dokladu o pobyte musí vdy skonèi
najmenej 90 dní pred skonèením platnosti cestovného
dokladu tátneho prísluníka tretej krajiny.
(7) Cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, vydá policajný útvar doklad o pobyte, v ktorom uvedie názov
azylant. Platnos dokladu o pobyte je desa rokov; ak
ide o azylanta, ktorému bol udelený azyl na tri roky, je
platnos dokladu tri roky. Cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, policajný útvar vydá do 15
dní doklad o pobyte, v ktorom uvedie názov doplnková
ochrana; platnos dokladu o pobyte je najviac jeden
rok. Po uplynutí platnosti dokladu o pobyte policajný
útvar vydá cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková
ochrana, nový doklad o pobyte s platnosou najviac na
jeden rok. Pred uplynutím platnosti dokladu o pobyte
vydaného pod¾a tohto odseku sa platnos takého dokladu skonèí aj vtedy, ak cudzincovi zanikol azyl alebo
zanikla doplnková ochrana.
(8) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý má
právny nárok na pobyt na základe medzinárodnej
zmluvy,42) vydá policajný útvar na základe jeho iadosti
doklad o pobyte s platnosou najviac na pä rokov.
(9) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bol udelený trvalý pobyt pod¾a § 46 alebo § 52, poiada o vyda-

(10) Policajný útvar uvedie v doklade o pobyte meno
a priezvisko a ostatné mená a priezviská cudzinca pod¾a tvaru uvedeného latinkou v cestovnom doklade alebo v rozhodnutí o udelení azylu alebo rozhodnutí o poskytnutí doplnkovej ochrany.
(11) Na vydanie dokladu o pobyte pod¾a § 66 ods. 11,
§ 67 ods. 7, § 70 ods. 10 a § 71 ods. 7 sa rovnako vzahujú odseky 2 a 9.
§ 74

(1) Cudzinecký pas je doklad oprávòujúci tátneho
prísluníka tretej krajiny na vycestovanie. Cudzincovi,
ktorému sa poskytla doplnková ochrana a nemá vlastný platný cestovný doklad, vydá policajný útvar cudzinecký pas, ktorý je dokladom oprávòujúcim tohto cudzinca na vycestovanie zo Slovenskej republiky a na
návrat do Slovenskej republiky.
(2) Cudzinecký pas vydá policajný útvar tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny, ktorý nemá vlastný platný
cestovný doklad a ktorý nemono zabezpeèi ani prostredníctvom zastupite¾ského úradu tátu, ktorého je
tátnym prísluníkom, a
a) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt,
b) o ktorom sa rozhodlo, e bude administratívne vyhostený, alebo ktorému bol uloený trest vyhostenia, alebo
c) ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky.
(3) iados o vydanie cudzineckého pasu je povinný
poda tátny prísluník tretej krajiny osobne na policajnom útvare.
(4) Policajný útvar vydá cudzinecký pas do 30 dní od
podania iadosti o vydanie cudzineckého pasu.
(5) Platnos cudzineckého pasu policajný útvar urèí
na nevyhnutný èas, najdlhie na jeden rok. Platnos
cudzineckého pasu môe policajný útvar opakovane
predåi.
(6) Územnú platnos cudzineckého pasu urèí policajný útvar pod¾a úèelu, na ktorý ho vydal.
(7) Policajný útvar vydaný cudzinecký pas odníme,
ak pominuli dôvody na jeho vydanie.
(8) Na konanie o vydaní alebo odòatí cudzineckého
pasu sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.37)
TVRTÁ HLAVA
KONTROLA POBYTU A EVIDENCIA OSÔB
Prvý oddiel
Kontrola pobytu
§ 75
(1) Policajný útvar je oprávnený vykonáva kontrolu
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a) oprávnenosti pobytu, plnenia podmienok pobytu
a dodriavania povinností cudzinca pod¾a tohto zákona,
b) dodriavania povinností inými fyzickými osobami
a právnickými osobami v súvislosti s pobytom pod¾a
tohto zákona.
(2) Pri výkone kontroly pod¾a odseku 1 je policajt
oprávnený
a) vstupova na miesta urèené na podnikanie, zamestnanie alebo túdium a do priestorov ubytovacích zariadení; to neplatí, ak je nedotknute¾nos miesta zaruèená osobitným predpisom,73)
b) poadova preukázanie totonosti a vyadova vysvetlenie ku skutoènostiam, ktoré sú predmetom
kontroly.
(3) Ak policajný útvar pri kontrole pobytu zistí, e cudzinec sa preukázal faloným alebo pozmeneným dokladom, je oprávnený taký doklad zadra. Zadra
môe aj doklad, ktorý nebol vydaný na meno kontrolovaného cudzinca a ktorým sa cudzinec preukazuje ako
vlastným, alebo ak bol orgánom tátu, ktorý ho vydal,
vyhlásený za neplatný alebo odcudzený.
Druhý oddiel
Evidencia osôb
§ 76
(1) Policajný útvar pri plnení úloh vedie v informaèných systémoch Policajného zboru vedených pod¾a
osobitného predpisu74) evidencie o
a) vstupe, pobyte a vycestovaní cudzincov,
b) iadate¾och o víza, o udelených alebo neudelených
vízach,
c) iadate¾och o pobyt, o tátnych prísluníkoch tretej
krajiny s udeleným pobytom a o zamietnutých iadostiach o udelenie pobytu,
d) iadostiach o registráciu obèanov Únie a o obèanoch
Únie registrovaných na pobyt,
e) iadostiach o vydanie dokladu o pobyte rodinného
prísluníka obèana Únie a o vydaných dokladoch
o pobyte rodinných prísluníkov obèana Únie,
f) iadate¾och o vydanie cudzineckého pasu a cestovného dokladu cudzinca a o predåení platnosti týchto dokladov,
g) tátnych prísluníkoch tretej krajiny, pre ktorých
bolo policajným útvarom overené pozvanie, a o osobách, ktoré tátnych prísluníkov tretej krajiny pozývajú,
h) stratených, odcudzených cestovných dokladoch
73
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a cestovných dokladoch, ktoré boli orgánom tátu,
ktorý ich vydal, vyhlásené za neplatné alebo odcudzené,
i) neiaducich osobách,
j) cudzincoch získané pri zabezpeèovaní kontroly hraníc,
k) cudzincoch na neoprávnenom pobyte.
(2) Zoznamy osobných údajov cudzincov a ïalích
osôb spracúvaných v evidenciách pod¾a odseku 1 ustanovujú § 128 a 129.
(3) Ministerstvo vnútra a policajný útvar poskytujú
informácie a osobné údaje z evidencií vedených pod¾a
odseku 1
a) prokuratúre, súdom, Slovenskej informaènej slube, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii,
Zboru väzenskej a justiènej stráe, colnej správe,
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
ministerstvu zahranièných vecí, Národnému bezpeènostnému úradu a obecnej polícii v rozsahu ich
pôsobnosti pod¾a osobitného predpisu,75)
b) iným tátnym orgánom, ako sú uvedené v písmene a),
a obciam, ak je to potrebné na plnenie ich úloh,
c) iným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy tátu
alebo vykonávajú zdravotné poistenie, nemocenské
poistenie, dôchodkové zabezpeèenie alebo plnia úlohy na úseku zamestnanosti v rozsahu ich pôsobnosti pod¾a osobitného predpisu.76)
(4) Ministerstvo vnútra a policajný útvar poskytujú
na základe písomnej iadosti právnickej osoby oznámenie o mieste pobytu cudzinca okrem azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. iados
musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo
rodné èíslo cudzinca,
c) odôvodnenie iadosti.
(5) Ministerstvo vnútra spracúva údaje na tatistické
úèely v rozsahu pod¾a osobitného predpisu.77)
(6) Slovenská informaèná sluba je na úèely plnenia
úloh pod¾a tohto zákona oprávnená spracúva osobné
údaje pod¾a odseku 1; na tento úèel sa umoní Slovenskej informaènej slube vstup do informaèných systémov pod¾a odseku 1.
(7) Ministerstvo zahranièných vecí vedie evidencie vo
svojich informaèných systémoch obsahujúce údaje
pod¾a § 129 o iadate¾och o víza a o udelených alebo neudelených vízach.
(8) Policajný útvar a ministerstvo zahranièných vecí
sú oprávnení spracúva kópie cestovných dokladov,

) § 4 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 528/2003 Z. z.
) § 69 a 69f zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
75
) Napríklad § 24 zákona Slovenskej národnej rady è. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorích predpisov, § 76 zákona
è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
76
) Napríklad § 75 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 32 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných
orgánov v znení neskorích predpisov.
77
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 862/2007 z 11. júla 2007 o tatistike Spoloèenstva o migrácii a medzinárodnej
ochrane, ktorým sa zruuje nariadenie Rady (EHS) è. 311/76 o zostavovaní tatistík zahranièných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7.
2007).
74
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dokladov totonosti a iných dokumentov, ktoré cudzinec predloil v konaní pod¾a tohto zákona.
TVRTÁ ÈAS
ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE, ZAISTENIE
A UMIESTNENIE TÁTNEHO PRÍSLUNÍKA TRETEJ
KRAJINY V ZARIADENÍ, POLICAJNÝ PREVOZ,
POLICAJNÝ SPRIEVOD, LETECKÝ TRANZIT
PRVÁ HLAVA
ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE
Prvý oddiel
Veobecné ustanovenia
§ 77
(1) Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, e cudzinec nemá alebo stratil
oprávnenie zdriava sa na území Slovenskej republiky
a je povinný opusti územie Slovenskej republiky,
s monosou urèenia lehoty na jeho vycestovanie do
krajiny pôvodu, krajiny tranzitu,78) ktorejko¾vek tretej
krajiny, ktorá ho prijme, alebo na územie èlenského tátu, v ktorom má udelené právo na pobyt. V rozhodnutí
o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajina, do
ktorej je cudzinec vyhostený, ak je moné takúto krajinu urèi. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení
policajný útvar môe uloi zákaz vstupu na územie
Slovenskej republiky alebo územie vetkých èlenských
tátov. Policajný útvar, v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, uloí zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie vetkých èlenských tátov,
ak v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurèí
lehotu na vycestovanie.
(2) Hromadné vyhostenie cudzincov na základe jedného rozhodnutia je neprípustné.
(3) Policajný útvar poskytne na iados cudzinca písomný preklad dôvodu administratívneho vyhostenia,
dôvodu zákazu vstupu, povinnosti vycestova, doby zákazu vstupu a pouèenia o monosti odvolania v jazyku,
ktorému rozumie, alebo v jazyku, o ktorom sa dá odôvodnene predpoklada, e mu cudzinec rozumie.
(4) Ak cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení alebo konanie o zákaze vstupu pod¾a tohto zákona, podá iados o udelenie azylu,
policajný útvar vydá rozhodnutie o preruení konania
o administratívnom vyhostení a do rozhodnutia o jeho
iadosti o udelenie azylu a ïalej postupuje pod¾a osobitného predpisu;3) konanie o zákaze vstupu policajný
útvar rozhodnutím zastaví. Ak sa cudzincovi neudelí
azyl alebo neposkytne doplnková ochrana, policajný
útvar, ktorý konanie o administratívnom vyhostení
78
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preruil, pokraèuje v konaní o administratívnom vyhostení.
(5) Policajný útvar vydá rozhodnutie o zastavení konania o administratívnom vyhostení, ak bol cudzincovi
udelený azyl alebo bola cudzincovi poskytnutá doplnková ochrana.
(6) Ak cudzinec podá iados o udelenie azylu po nadobudnutí vykonate¾nosti rozhodnutia o jeho administratívnom vyhostení alebo rozhodnutia o zákaze vstupu, policajný útvar rozhodnutie nevykoná a do
rozhodnutia o jeho iadosti o udelenie azylu. Ak bola
v rozhodnutí o administratívnom vyhostení urèená lehota na vycestovanie, táto lehota zaène plynú znova
po vykonate¾nosti rozhodnutia o jeho iadosti o udelenie azylu.
(7) Cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, môe sa da zastupova advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí; zástupcom môe by len fyzická osoba s plnou spôsobilosou
na právne úkony, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak.
V tej istej veci môe ma osoba uvedená v prvej vete len
jedného zvoleného zástupcu.
(8) tátny prísluník tretej krajiny je oprávnený získa právne zastúpenie v rozsahu a za podmienok, ktoré
ustanovuje osobitný predpis.79)
(9) Policajný útvar pouèí cudzinca, proti ktorému sa
vedie konanie o administratívnom vyhostení, o jeho
právach a povinnostiach, najmä o právach pod¾a odsekov 7 a 8.
§ 78
(1) Policajt je oprávnený v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca vykona jeho osobnú prehliadku a prehliadku jeho osobných vecí s cie¾om zisti,
èi nemá pri sebe veci, ktoré by mohli ohrozi bezpeènos
osôb alebo majetku, veci, ktoré by sa mohli poui pri
úteku, návykové látky alebo veci, ktoré by svojím
mnostvom alebo povahou mohli ohrozi alebo pokodi zdravie.
(2) Cudzinec je povinný podrobi sa prehliadke.
Osobnú prehliadku cudzinca vykonáva osoba rovnakého pohlavia.
(3) Policajt je oprávnený odobra do úschovy cestovný doklad, veci a látky uvedené v odseku 1 nájdené pri
osobnej prehliadke cudzinca alebo pri prehliadke jeho
osobných vecí.
(4) Policajt spracuje o vykonaní prehliadky pod¾a odseku 1 úradný záznam a zoznam odobratých vecí pod¾a
odseku 3 a jednu kópiu zoznamu odovzdá cudzincovi.
(5) Ak policajný útvar cudzinca nezaistí, bezodkladne po vydaní rozhodnutia o administratívnom vyhostení vydá cudzincovi peòané prostriedky prevzaté do

) Napríklad rozhodnutie Rady 2007/341/ES z 19. apríla 2007 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a Ruskou federáciou o readmisii (Ú. v. EÚ L 129, 17. 5. 2007), rozhodnutie Rady 2007/839/ES z 29. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
79
) § 3 zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z.
o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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úschovy okrem peòaných prostriedkov pouitých
pod¾a § 80 ods. 2 a cestovný doklad, veci a látky odobraté do úschovy okrem tých, ktorých dranie je v rozpore
s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
§ 79
Policajt je oprávnený predvies cudzinca na policajný
útvar v súvislosti s konaním o administratívnom vyhostení. O predvedení spíe policajt úradný záznam.
§ 80
Úhrada nákladov
spojených s administratívnym vyhostením
(1) Náklady spojené s administratívnym vyhostením
tvoria náklady na ubytovanie, stravovanie a dopravu
cudzinca, náklady spojené so zaistením tátneho prísluníka tretej krajiny a vetky ostatné nevyhnutné peòané náklady na cudzinca.
(2) Náklady spojené s administratívnym vyhostením
uhradí cudzinec z vlastných peòaných prostriedkov;
to neplatí, ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny,
ktorý bol nelegálne zamestnaný.
(3) Ak nie je moné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradi pod¾a odseku 2, uhradí ich
a) ten, kto sa k tomu zaviazal v overenom pozvaní, alebo
b) dopravca, ktorý si nesplnil povinnos pod¾a § 108.
(4) Náklady spojené s administratívnym vyhostením
tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý bol nelegálne
zamestnaný, uhradí
a) ten, kto tátneho prísluníka tretej krajiny nelegálne zamestnal,
b) ten, kto tátnemu prísluníkovi tretej krajiny nelegálne zamestnanie sprostredkoval,
c) ten, pre koho osoba, ktorá tátneho prísluníka tretej krajiny nelegálne zamestnala, na základe zmluvy
dodáva prácu alebo tovar alebo poskytuje sluby,
d) ten, kto sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí sluby sprostredkovane podie¾a
na dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí sluby
pod¾a písmena c).
(5) Zodpovednos za úhradu nákladov spojených
s administratívnym vyhostením sa uplatòuje v poradí
uvedenom v odseku 4.
(6) Ustanovenie odseku 4 písm. c) a d) mono uplatni len vtedy, ak o poruení zákazu nelegálneho zamestnávania vedela osoba, ktorá v mene osoby pod¾a
odseku 4 písm. c) alebo písm. d) uzatvorila zmluvu.
(7) Ak nie je moné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradi pod¾a odsekov 2 a 6, hradí
ich tát prostredníctvom ministerstva vnútra.
§ 81
Prekáky administratívneho vyhostenia
(1) Cudzinca nemono administratívne vyhosti do
80
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tátu, v ktorom by bol ohrozený jeho ivot z dôvodov
jeho rasy, národnosti, náboenstva, príslunosti k urèitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedèenie
alebo v ktorom by mu hrozilo muèenie, kruté, ne¾udské
alebo poniujúce zaobchádzanie, alebo trest. Rovnako
nemono cudzinca administratívne vyhosti do tátu,
v ktorom mu bol uloený trest smrti alebo je predpoklad, e v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký
trest môe by uloený.
(2) Cudzinca nemono administratívne vyhosti do
tátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboenstva, príslunosti
k urèitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedèenie; to neplatí, ak cudzinec svojím konaním ohrozuje
bezpeènos tátu alebo ak bol odsúdený za zloèin
a predstavuje nebezpeèenstvo pre Slovenskú republiku.
(3) Osobu bez tátnej príslunosti mono administratívne vyhosti len vtedy, ak svojím konaním ohrozuje bezpeènos tátu alebo verejný poriadok a nevzahujú sa na òu prekáky administratívneho vyhostenia
pod¾a odsekov 1 a 2.
Druhý oddiel
Administratívne vyhostenie
tátneho prísluníka tretej krajiny
§ 82
Dôvody administratívneho vyhostenia
a zákazu vstupu
(1) Policajný útvar môe administratívne vyhosti
tátneho prísluníka tretej krajiny, ak
a) predstavuje vánu hrozbu pre bezpeènos tátu alebo verejný poriadok,
b) ohrozuje bezpeènos tátu, verejný poriadok alebo
verejné zdravie,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
a nebol mu uloený trest vyhostenia,
d) poruil predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,80)
e) pri kontrole pod¾a tohto zákona predloil faloný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby,
f) uzavrel úèelové manelstvo,
g) neoprávnene prekroèil vonkajiu hranicu,
h) má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,
i) marí výkon rozhodnutia tátneho orgánu,
j) policajný útvar zruil alebo odvolal jeho vízum,36)
k) uviedol v konaní pod¾a tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloil faloné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
l) vykonáva inú èinnos, ne na akú mu bol udelený
prechodný pobyt alebo vízum,
m) zdriava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády
Slovenskej republiky a koná v rozpore s touto medzi-

) Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorích predpisov.
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národnou zmluvou alebo s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky,
odmieta hodnoverným spôsobom preukáza svoju
totonos,
zistí, e úèel, na ktorý bol tátnemu prísluníkovi
tretej krajiny udelený prechodný pobyt, zanikol a e
tátny prísluník tretej krajiny túto skutoènos neoznámil policajnému útvaru,
nevycestoval v lehote pod¾a § 111 ods. 1 písm. p),
alebo
iným spôsobom závane poruil alebo opakovane
poruil veobecne záväzné právne predpisy.

(2) Policajný útvar môe v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uloi zákaz vstupu
a) pod¾a odseku 1 písm. a) na desa rokov,
b) pod¾a odseku 1 písm. b) a k) na tri roky a pä rokov,
c) pod¾a odseku 1 písm. l), m) a q) na jeden rok a tri
roky,
d) pod¾a odseku 1 písm. n) a p) na jeden rok.
(3) Policajný útvar pri administratívnom vyhostení
a zákaze vstupu osobitne zoh¾adòuje skutoènos, e sa
na tátneho prísluníka tretej krajiny u vzahovalo
viac ako jedno rozhodnutie o administratívnom vyhostení alebo tátny prísluník tretej krajiny vstúpil na
územie Slovenskej republiky poèas trvania jeho zákazu
vstupu.
(4) Ak policajný útvar pri konaní o administratívnom
vyhostení zistí skutoènosti uvedené v odseku 3, v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uloí zákaz
vstupu na územie vetkých èlenských tátov.
(5) Policajný útvar rozhodne o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie vetkých èlenských tátov na èas pod¾a odseku 2, ak tátny prísluník tretej krajiny nevycestoval v lehote urèenej
v rozhodnutí o administratívnom vyhostení; to neplatí,
ak mu bol zákaz vstupu uloený u v rozhodnutí o administratívnom vyhostení.
(6) Policajný útvar môe rozhodnú o zákaze vstupu
na územie Slovenskej republiky na tri roky a pä rokov
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý pri vstupe
poèas hraniènej kontroly predloí faloný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby.
(7) Ak je viacero dôvodov na administratívne vyhostenie pod¾a odseku 1 a policajný útvar v rozhodnutí
o administratívnom vyhostení uloí aj zákaz vstupu,
uloí èas zákazu vstupu pod¾a najprísnejieho ustanovenia.
(8) Lehota zákazu vstupu zaèína plynú
a) dòom vykonania administratívneho vyhostenia,
b) dòom vycestovania v rámci asistovaného dobrovo¾ného návratu, alebo
c) uplynutím lehoty na vycestovanie urèenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, ak nejde o prípad pod¾a písmena a) alebo písmena b).
§ 83
Rozhodovanie o administratívnom vyhostení
(1) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, je po-
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vinný vycestova v lehote urèenej v rozhodnutí. Policajný útvar urèí lehotu na vycestovanie najmenej 7 a najviac 30 dní od vykonate¾nosti rozhodnutia; túto lehotu
mono primerane predåi s oh¾adom na predchádzajúcu dåku pobytu, súkromné a rodinné pomery alebo
zdravotný stav tátneho prísluníka tretej krajiny.
(2) Policajný útvar neurèí v rozhodnutí o administratívnom vyhostení lehotu na vycestovanie, ak
a) mono predpoklada, e tátny prísluník tretej krajiny ujde alebo bude iným spôsobom mari alebo saova výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, najmä ak nemono jeho totonos zisti,
b) mono tátneho prísluníka tretej krajiny zaisti
pod¾a § 88, alebo
c) tátny prísluník tretej krajiny ohrozuje bezpeènos
tátu, verejný poriadok, verejné zdravie alebo práva
a slobody iných.
(3) Policajný útvar zaznamená údaje o tátnom prísluníkovi tretej krajiny, èase zákazu vstupu a o dôvodoch rozhodnutia do evidencie neiaducich osôb, a ak
existujú dôvody, môe tie vyhotovi záznam v schengenskom informaènom systéme.11) tátneho prísluníka tretej krajiny, o ktorom bol vyhotovený záznam
v schengenskom informaènom systéme, policajný útvar informuje o dôsledkoch takého opatrenia. Ministerstvo vnútra vyradí tátneho prísluníka tretej krajiny
z evidencie neiaducich osôb po
a) udelení tátneho obèianstva Slovenskej republiky,
b) udelení trvalého pobytu pod¾a § 46 ods. 2,
c) uplynutí èasu zákazu vstupu,
d) zruení zákazu vstupu,
e) uplynutí trestu vyhostenia,
f) odpustení trestu vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky,
g) dovàení 80 rokov veku, alebo
h) jeho úmrtí alebo vyhlásení za màtveho.
(4) Policajný útvar môe skráti èas zákazu vstupu
pod¾a § 82 ods. 2 alebo administratívne nevyhosti tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý je zranite¾nou
osobou alebo ktorý má udelený pobyt, ak by dôsledky
postupu pod¾a § 82 ods. 1 boli neprimerané vzh¾adom
na súkromný a rodinný ivot tátneho prísluníka tretej krajiny, dåku jeho pobytu, zdravotný stav, vek tátneho prísluníka tretej krajiny alebo väzby s krajinou
pôvodu.
(5) Policajný útvar môe administratívne vyhosti
tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má trvalý pobyt na neobmedzený èas, tátneho prísluníka tretej
krajiny, ktorému bol predåený tolerovaný pobyt pod¾a
§ 58 ods. 3, alebo tátneho prísluníka tretej krajiny,
ktorému bol udelený tolerovaný pobyt pod¾a § 59
ods. 6, len vtedy, ak váne ohrozuje bezpeènos tátu
alebo verejný poriadok.
(6) Policajný útvar môe administratívne vyhosti
tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má udelený
dlhodobý pobyt, len vtedy, ak váne ohrozuje bezpeènos tátu alebo verejný poriadok. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení takého tátneho prísluníka
tretej krajiny môe policajný útvar uloi zákaz vstupu
na pä rokov.
(7) Policajný útvar nemôe administratívne vyhosti

Èiastka 126

Zbierka zákonov è. 404/2011

a) diea mladie ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieaa v jeho záujme,81)
b) tátneho prísluníka tretej krajiny, u ktorého dôjde
k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po
udelení pobytu; to neplatí, ak dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do troch mesiacov od vstupu tátneho prísluníka tretej krajiny na
územie Slovenskej republiky, alebo
c) tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 58 ods. 2
písm. c) poèas obdobia pod¾a § 58 ods. 4 písm. e).
(8) Ak policajný útvar administratívne vyhostí tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má postavenie
osoby s dlhodobým pobytom v inom èlenskom táte
a ktorý má na území Slovenskej republiky udelený pobyt, je povinný informova èlenský tát, ktorý mu dlhodobý pobyt udelil; ak ide o administratívne vyhostenie
takého tátneho prísluníka tretej krajiny z obzvlá
závaného dôvodu mimo územia èlenských tátov, je
policajný útvar povinný svoje rozhodnutie konzultova
so tátom, ktorý mu udelil dlhodobý pobyt.
(9) Policajný útvar nemôe vylúèi odkladný úèinok
odvolania proti rozhodnutiu o administratívnom vyhostení z dôvodu pod¾a § 82 ods. 1 písm. g).
§ 84
Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení
(1) Policajný útvar zabezpeèí výkon rozhodnutia
o administratívnom vyhostení, ak
a) policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurèil lehotu na vycestovanie,
b) tátny prísluník tretej krajiny nevycestoval v lehote
urèenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení,
c) má by tátny prísluník tretej krajiny pod¾a medzinárodnej zmluvy78) vrátený na územie zmluvného
tátu, alebo
d) tátny prísluník tretej krajiny nemôe vycestova,
pretoe nemá platný cestovný doklad alebo prostriedky na vycestovanie.
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la lehota zaistenia a nie je moné zabezpeèi vycestovanie tátneho prísluníka tretej krajiny ani na cudzinecký pas, alebo
b) tátny prísluník tretej krajiny pred výkonom rozhodnutia o administratívnom vyhostení poiadal
o asistovaný dobrovo¾ný návrat; to neplatí, ak sa
asistovaný dobrovo¾ný návrat neuskutoèní do 90
dní alebo do skonèenia predåeného obdobia pod¾a
§ 58 ods. 5.
(5) Policajný útvar odloí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak
a) nastali prekáky vyhostenia pod¾a § 81; rozhodnutie
o administratívnom vyhostení sa vykoná po odpadnutí týchto prekáok, alebo
b) policajný útvar predåil lehotu na vycestovanie pod¾a
§ 83 ods. 1.
(6) Policajný útvar vydá tátnemu prísluníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie o odloení výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení, v ktorom uvedie dôvod a èas, na ktorý sa výkon rozhodnutia
odkladá.
(7) Rozhodnutie o administratívnom vyhostení stráca platnos
a) rozhodnutím o udelení azylu alebo o poskytnutí doplnkovej ochrany,
b) udelením trvalého pobytu pod¾a § 46 ods. 2, alebo
c) udelením tolerovaného pobytu pod¾a § 58 ods. 1
písm. b) alebo ods. 2 písm. b).
(8) Ministerstvo vnútra kontroluje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkon trestu vyhostenia, pritom spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.
§ 85
Výkon rozhodnutia vydávajúceho tátu o vyhostení

(3) Ak policajný útvar vykonáva administratívne vyhostenie alebo trest vyhostenia leteckou cestou alebo
cez územie tretieho tátu na základe medzinárodnej
zmluvy, môe tátneho prísluníka tretej krajiny dopravi a na územie tátu, v ktorom je zabezpeèené jeho
prijatie. Na vyhostenie leteckou cestou sa vzahuje osobitný predpis.82)

(1) Policajný útvar zabezpeèí výkon rozhodnutia o vyhostení vydaného èlenským tátom (ïalej len vydávajúci tát), ak
a) bol tátny prísluník tretej krajiny v tomto táte odsúdený na trest odòatia slobody najmenej na jeden
rok,
b) existuje dôvodné podozrenie, e tátny prísluník
tretej krajiny v tomto táte spáchal, pokúsil sa spácha alebo sa pripravoval na spáchanie zloèinu,83)
alebo
c) tátny prísluník tretej krajiny poruil predpisy tohto tátu upravujúce vstup a pobyt tátnych prísluníkov tretej krajiny.

(4) Policajný útvar rozhodnutie o administratívnom
vyhostení nevykoná, ak
a) nie je moné tátnemu prísluníkovi tretej krajiny,
ktorý nemá vlastný platný cestovný doklad, tento zabezpeèi ani prostredníctvom zastupite¾ského úradu tátu, ktorého je tátnym prísluníkom, uplynu-

(3) Pred výkonom rozhodnutia pod¾a odseku 1 policajný útvar preskúma, èi je výkon rozhodnutia pod¾a

(2) tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý je administratívne vyhostený do susedného tátu, dopraví policajný útvar na hranièný priechod.

81

(2) Pred výkonom rozhodnutia pod¾a odseku 1 je policajný útvar povinný poiada o vyjadrenie vydávajúci
tát a èlenský tát, v ktorom má tátny prísluník tretej
krajiny povolený pobyt.

) Dohovor o právach dieaa (oznámenie è. 104/1991 Zb.).
) Rozhodnutie Rady 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o organizácii spoloèných letov na odsuny tátnych prísluníkov tretích krajín, na
ktorých sa vzahujú príkazy na individuálny odsun, z územia dvoch alebo viacerých èlenských tátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 19/zv. 7; Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004).
83
) § 11, 13 a 14 Trestného zákona.
82
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odseku 1 v súlade s medzinárodnými zmluvami a týmto
zákonom.

sluníka obèana Únie na územie Slovenskej republiky.

(4) Policajný útvar výkon rozhodnutia o vyhostení
pod¾a odseku 1 oznámi vydávajúcemu tátu.

(2) Policajný útvar môe administratívne vyhosti obèana Únie, ktorý má právo na trvalý pobyt pod¾a § 67
alebo rodinného prísluníka obèana Únie, ktorý má
právo na trvalý pobyt pod¾a § 71, ak predstavuje vánu
hrozbu pre bezpeènos tátu alebo verejný poriadok.
Policajný útvar môe v rozhodnutí o jeho administratívnom vyhostení urèi zákaz vstupu najviac do desiatich
rokov.

(5) Ak policajný útvar vykoná rozhodnutie o vyhostení vydávajúceho tátu, ministerstvo vnútra poiada vydávajúci tát o uhradenie vzniknutých nákladov.
(6) Na výkon rozhodnutia o vyhostení pod¾a odseku 1
sa vzahuje § 84 ods. 2 a 4.
(7) Ak iný èlenský tát vykonáva rozhodnutie o vyhostení, policajný útvar na iados takého tátu poskytne informácie a dokumenty o tátnom prísluníkovi tretej krajiny, ktorému bolo vydané rozhodnutie. Ak
iný èlenský tát zaène vykonáva rozhodnutie o vyhostení, také rozhodnutie nemono zmeni alebo zrui.
(8) Ak rozhodnutie o vyhostení vykoná iný èlenský
tát, ministerstvo vnútra uhradí tomuto tátu vzniknuté náklady.
§ 86
(1) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý bol
administratívne vyhostený, môe ministerstvo vnútra
zrui zákaz vstupu, ak preukáe, e vycestoval v lehote, ktorú urèil policajný útvar v rozhodnutí, alebo ak
vycestoval v rámci asistovaných dobrovo¾ných návratov.
(2) tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorému
bol v rozhodnutí o administratívnom vyhostení alebo
v rozhodnutí o zákaze vstupu urèený zákaz vstupu,
môe ministerstvo vnútra povoli vstup, ak
a) úèelom pobytu sú humanitné dôvody, najmä úmrtie
alebo návteva váne chorej osoby, ktorá je tátnemu prísluníkovi tretej krajiny blízkou osobou,84)
alebo
b) je jeho pobyt v záujme Slovenskej republiky a vec nemono vybavi v zahranièí.
(3) Na rozhodovanie o povolení vstupu pod¾a odsekov 1 a 2 sa nevzahuje veobecný predpis o správnom
konaní.37)
Tretí oddiel
Administratívne vyhostenie obèana Únie
a rodinného prísluníka obèana Únie
§ 87
(1) Policajný útvar môe administratívne vyhosti obèana Únie, ktorý má právo na pobyt pod¾a § 64 alebo
§ 65, alebo rodinného prísluníka obèana Únie, ktorý
má právo na pobyt pod¾a § 69 alebo § 70, a môe urèi
zákaz vstupu do piatich rokov, ak ohrozuje
a) bezpeènos tátu,
b) verejný poriadok alebo
c) verejné zdravie; to neplatí, ak dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po troch mesiacoch od vstupu obèana Únie alebo rodinného prí84

) § 116 Obèianskeho zákonníka.

(3) Policajný útvar administratívne nevyhostí obèana
Únie, ktorý
a) sa oprávnene zdriaval najmenej desa rokov na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak predstavuje
vánu hrozbu pre bezpeènos tátu, alebo
b) je dieaom mladím ako 18 rokov; to neplatí, ak je
vyhostenie tohto dieaa v jeho záujme.81)
(4) Policajný útvar pri rozhodovaní o administratívnom vyhostení obèana Únie alebo rodinného prísluníka obèana Únie
a) posudzuje kadý prípad individuálne, prièom dôvody vyhostenia nesmú by vyuívané na ekonomické
úèely a nesmú by zaloené na aspektoch veobecnej
prevencie,
b) prihliada na primeranos administratívneho vyhostenia vzh¾adom na osobné a rodinné pomery obèana
Únie alebo rodinného prísluníka obèana Únie, na
jeho vek, zdravotný stav, rodinnú a finanènú situáciu, dåku doterajieho pobytu, mieru jeho integrácie do spoloènosti, ako aj na rozsah väzieb s krajinou
pôvodu.
(5) Trestný èin, ktorý obèan Únie alebo rodinný prísluník obèana Únie spáchal v minulosti, sám osebe
nepredstavuje dôvod administratívneho vyhostenia.
Osobné správanie obèana Únie alebo rodinného prísluníka obèana Únie musí predstavova skutoènú,
existujúcu a dostatoènú vánu hrozbu pre bezpeènos
tátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.
(6) Policajný útvar môe iada od èlenských tátov
policajné záznamy k obèanovi Únie alebo rodinnému
prísluníkovi obèana Únie, ktorý predstavuje hrozbu
pre bezpeènos tátu alebo verejný poriadok pri vydávaní registraèného potvrdenia alebo pri vydávaní dokladu o pobyte.
(7) Obèanovi Únie alebo rodinnému prísluníkovi obèana Únie vydá policajný útvar písomné rozhodnutie
o administratívnom vyhostení, v ktorom urèí lehotu na
vycestovanie z územia Slovenskej republiky najmenej
30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia. Policajný
útvar môe túto lehotu skráti len zo závaných dôvodov, ktoré uvedie v rozhodnutí. Policajný útvar v rozhodnutí uvedie aj dôvody vyhostenia, pouèenie o opravnom prostriedku a lehotu na odvolanie. Policajný
útvar zabezpeèí pretlmoèenie obsahu a dôvodov rozhodnutia o administratívnom vyhostení do jazyka, ktorému obèan Únie alebo rodinný prísluník obèana Únie
rozumie. Policajný útvar nesmie vylúèi odkladný úèinok odvolania proti rozhodnutiu o administratívnom
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vyhostení obèana Únie alebo rodinného prísluníka obèana Únie.

pobyt pod¾a tohto zákona alebo ak mu hrozí uloenie
zákazu vstupu na viac ako tri roky.

(8) Obèan Únie alebo rodinný prísluník obèana
Únie môe poiada o zruenie èasu zákazu vstupu uloeného v rozhodnutí o administratívnom vyhostení na
základe dôkazov potvrdzujúcich, e dolo k podstatnej
zmene okolností, pre ktoré bol administratívne vyhostený a bol mu urèený èas zákazu vstupu. Ministerstvo
vnútra rozhodne o jeho iadosti do 180 dní od jej doruèenia.

(3) Podanie iadosti o udelenie azylu alebo poiadanie tátneho prísluníka tretej krajiny o asistovaný
dobrovo¾ný návrat nie je dôvodom na prepustenie zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny. Konanie
pod¾a osobitného predpisu3) nie je zaistením tátneho
prísluníka tretej krajiny dotknuté.

(9) Ak obèan Únie alebo rodinný prísluník obèana
Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky v lehote urèenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení,
policajný útvar zabezpeèí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení.
(10) Ak policajný útvar zabezpeèuje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení viac ako dva roky po
jeho vydaní, overí trvanie hrozby pre bezpeènos tátu
alebo verejný poriadok zo strany obèana Únie alebo rodinného prísluníka obèana Únie a posúdi, èi nedolo
k podstatnej zmene v okolnostiach, pre ktoré bol administratívne vyhostený. Ak policajný útvar zistí skutoènosti, e obèan Únie alebo rodinný prísluník obèana
Únie u naïalej nie je hrozbou pre bezpeènos tátu
alebo verejný poriadok, rozhodnutie o administratívnom vyhostení nevykoná.
DRUHÁ HLAVA
ZAISTENIE
§ 88
(1) Policajt je oprávnený zaisti tátneho prísluníka
tretej krajiny
a) v konaní o administratívnom vyhostení s cie¾om zabezpeèi jeho vycestovanie do krajiny pod¾a § 77
ods. 1, ak
1. existuje riziko jeho úteku, alebo
2. tátny prísluník tretej krajiny sa vyhýba alebo
bráni procesu prípravy výkonu jeho administratívneho vyhostenia,
b) na úèel výkonu administratívneho vyhostenia alebo
výkonu trestu vyhostenia,
c) na úèel výkonu jeho prevozu pod¾a osobitného predpisu,85) alebo
d) na úèel jeho vrátenia pod¾a medzinárodnej zmluvy,78) ak neoprávnene vstúpil na územie Slovenskej
republiky alebo sa neoprávnene zdriava na území
Slovenskej republiky.
(2) Rizikom úteku tátneho prísluníka tretej krajiny
sa rozumie stav, keï na základe dôvodnej obavy alebo
priamej hrozby mono predpoklada, e tátny prísluník tretej krajiny ujde alebo sa bude skrýva, najmä ak
nemono jeho totonos ihneï zisti, nemá povolený
85

(4) tátny prísluník tretej krajiny môe by zaistený
na èas nevyhnutne potrebný, najviac vak na es mesiacov. Policajný útvar môe rozhodnú o predåení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak mono predpoklada, e napriek vykonaným úkonom potrebným na
výkon jeho administratívneho vyhostenia sa tento výkon predåi z dôvodu, e tátny prísluník tretej krajiny
dostatoène nespolupracuje, alebo z dôvodu, e mu zastupite¾ský úrad nevydal náhradný cestovný doklad
v lehote pod¾a prvej vety; to neplatí, ak ide o iadate¾a
o azyl, rodinu s demi alebo zranite¾nú osobu. Lehota
zaistenia zaèína plynú dòom vykonate¾nosti rozhodnutia o zaistení tátneho prísluníka tretej krajiny.
(5) Policajný útvar bezodkladne vydá tátnemu prísluníkovi tretej krajiny rozhodnutie o zaistení
a umiestni tátneho prísluníka tretej krajiny v zariadení. Ak totonos zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny nemono bezodkladne zisti, policajný útvar
k rozhodnutiu o jeho zaistení pripojí také dôkazy, aby
táto osoba nemohla by zamenená s inou osobou.
(6) Zaistený tátny prísluník tretej krajiny, o ktorého odovzdaní orgánom susedného tátu bolo zaèaté konanie pod¾a medzinárodnej zmluvy,78) môe by umiestnený na policajnom útvare po dobu najviac siedmich
dní od zaistenia.
(7) Zaistený tátny prísluník tretej krajiny môe
poda proti rozhodnutiu o zaistení a proti rozhodnutiu
o predåení lehoty zaistenia opravný prostriedok na súd
do 15 dní od doruèenia rozhodnutia o zaistení alebo
rozhodnutia o predåení lehoty zaistenia; o opravnom
prostriedku rozhodne krajský súd do siedmich dní. Podanie opravného prostriedku nemá odkladný úèinok.
(8) O odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu
pod¾a odseku 7 rozhodne odvolací súd do siedmich dní
od predloenia veci odvolaciemu súdu.
(9) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na maloletú
osobu, ktorá nemá zákonného zástupcu. Iné zranite¾né
osoby mono zaisti len v nevyhnutnom prípade a na èo
najkratí èas.
(10) Rozhodnutie o zaistení stráca platnos zaradením
osoby do programu ministerstva vnútra na podporu
a ochranu obetí obchodovania s ¾uïmi.
(11) Ak je cudzinec zaistený pod¾a odseku 1 písm. a)
a policajný útvar nevydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení do 48 hodín od zaistenia, policajný útvar cudzinca ihneï prepustí.

) 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 prísluníkom 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 prísluníkom tretej krajiny (Ú. v. EÚ L 222, 5. 9. 2003).
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§ 89
(1) Policajný útvar, ktorý koná vo veci administratívneho vyhostenia, môe tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny namiesto jeho zaistenia uloi povinnos
a) hlásenia pobytu alebo
b) zloi peòanú záruku.
(2) O druhu a spôsobe uloenia povinnosti pod¾a odseku 1 rozhoduje policajný útvar, prièom prihliada na
osobu tátneho prísluníka tretej krajiny, jeho pomery
a mieru ohrozenia úèelu zaistenia. Povinnos pod¾a odseku 1 vak nemono uloi, ak ide o konanie vo veci
administratívneho vyhostenia z dôvodu pod¾a § 82
ods. 1 písm. a) alebo písm. b).
(3) Policajný útvar môe uloi povinnos pod¾a odseku 1 len vtedy, ak tátny prísluník tretej krajiny preukáe zabezpeèenie ubytovania poèas trvania tejto povinnosti a finanèné zabezpeèenie pobytu vo výke
pod¾a § 6. O uloení povinnosti pod¾a odseku 1 písm. b)
môe policajný útvar rozhodnú aj poèas zaistenia tátneho prísluníka tretej krajiny. Proti rozhodnutiu
o uloení povinnosti pod¾a odseku 1 sa nemono odvola.
(4) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bola
uloená povinnos pod¾a odseku 1 písm. a), je povinný
zdriava sa na urèenej adrese a pravidelne sa osobne
hlási na policajnom útvare v urèenej lehote.
(5) tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bola
uloená povinnos pod¾a odseku 1 písm. b), je povinný
zloi peòanú záruku vo výke a v lehote urèenej policajným útvarom na úèet Policajného zboru, zdriava
sa na mieste, ktoré uviedol, a hlási zmenu miesta pobytu. Namiesto tátneho prísluníka tretej krajiny
môe peòanú záruku zloi aj jemu blízka osoba.
(6) Ak tátny prísluník tretej krajiny poruí povinnos hlásenia pobytu alebo sa vyhýba výkonu administratívneho vyhostenia, policajný útvar rozhodne o jeho
zaistení a zároveò o prepadnutí peòanej záruky, ak
bola zloená.
(7) Policajný zbor vráti peòanú záruku osobe, ktorá
ju zloila, bezodkladne po vykonaní administratívneho
vyhostenia tátneho prísluníka tretej krajiny, po jeho
vycestovaní v rámci asistovaných dobrovo¾ných návratov alebo ak mu bol udelený pobyt, azyl alebo mu bola
poskytnutá doplnková ochrana. Náklady na vrátenie
peòanej záruky znáa osoba, ktorá ju zloila.
§ 90
(1) Policajný útvar je povinný
a) zabezpeèi pouèenie tátneho prísluníka tretej krajiny bezprostredne po jeho zaistení v jazyku, ktorému rozumie,
1. o dôvodoch zaistenia,
2. o monosti oznámi jeho zaistenie zastupite¾skému úradu tátu, ktorého je tátnym obèanom,
3. o monosti vyrozumie o zaistení niektorú z blízkych osôb a jeho právneho zástupcu a
4. o monosti preskúmania zákonnosti rozhodnutia
o zaistení,
b) ak tátny prísluník tretej krajiny poiada o ozná-
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menie svojho zaistenia zastupite¾skému úradu
tátu, ktorého je tátnym obèanom, bezodkladne vyrozumie tento zastupite¾ský úrad; ak zastupite¾ský
úrad tohto tátu nemá sídlo na území Slovenskej republiky, policajný útvar o zaistení tátneho prísluníka tretej krajiny vyrozumie ministerstvo zahranièných vecí,
c) ak tátny prísluník tretej krajiny o to poiada, bezodkladne mu umoni vyrozumie o zaistení niektorú z blízkych osôb a jeho právneho zástupcu,
d) skúma po celý èas zaistenia tátneho prísluníka
tretej krajiny, èi trvá úèel zaistenia,
e) pouèi tátneho prísluníka tretej krajiny v jazyku,
ktorému rozumie, alebo v jazyku, o ktorom sa dá
odôvodnene predpoklada, e mu rozumie, o monosti poiada o asistovaný dobrovo¾ný návrat, o monosti kontaktova mimovládne organizácie, a ak
tátny prísluník tretej krajiny podal iados o udelenie azylu alebo prejavil úmysel takú iados poda,
aj o monosti kontaktova Úrad Vysokého komisára
Organizácie Spojených národov pre uteèencov.
(2) Zariadenie je povinné
a) vykona bezodkladne potrebné opatrenia a úkony
na výkon vyhostenia alebo na zistenie totonosti
tátneho prísluníka tretej krajiny,
b) prepusti bez zbytoèného odkladu zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny,
1. ak zanikol úèel zaistenia,
2. na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
3. ak uplynula lehota zaistenia,
4. ak rozhodnutie o zaistení stratilo platnos pod¾a
§ 88 ods. 10,
5. ak na základe rozhodnutia policajného útvaru
zloil peòanú záruku na úèet Policajného zboru,
c) umoni poèas zaistenia tátneho prísluníka tretej
krajiny vstup do zariadenia pracovníkom Medzinárodnej organizácie pre migráciu, inej mimovládnej
alebo medzivládnej organizácie so súhlasom riadite¾a zariadenia,
d) skúma po celý èas zaistenia tátneho prísluníka
tretej krajiny, èi trvá úèel zaistenia,
e) pouèi tátneho prísluníka tretej krajiny v jazyku,
ktorému rozumie, alebo v jazyku, o ktorom sa dá odôvodnene predpoklada, e mu rozumie, o monosti
poiada o asistovaný dobrovo¾ný návrat, o monosti
kontaktova mimovládne organizácie, a ak tátny
prísluník tretej krajiny podal iados o udelenie
azylu alebo prejavil úmysel takú iados poda, aj
o monosti kontaktova Úrad Vysokého komisára
Organizácie Spojených národov pre uteèencov,
f) ihneï po umiestnení pouèi tátneho prísluníka
tretej krajiny v jazyku, ktorému rozumie, alebo v jazyku, o ktorom sa dá odôvodnene predpoklada, e
mu rozumie, o tom, kde sa nachádza, o právach
a povinnostiach vyplývajúcich mu z jeho umiestnenia v zariadení, ako aj o vnútornom poriadku; poèas
zaistenia pouèenie opakuje v pravidelných intervaloch,
g) postupova pod¾a odseku 1 písm. b) a c), ak tátny
prísluník tretej krajiny o to nepoiadal na policajnom útvare,
h) vyda tátnemu prísluníkovi tretej krajiny pri pre-
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pustení zo zaistenia cestovný doklad a veci odobraté
pod¾a § 100 okrem peòaných prostriedkov pouitých pod¾a § 80 ods. 2 a vecí, ktorých dranie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(3) Zaistený tátny prísluník tretej krajiny, ktorý
bol prepustený zo zariadenia, je povinný vycestova do
30 dní od jeho prepustenia, ak nie je oprávnený zdriava sa na území Slovenskej republiky z iného dôvodu.
§ 91
Stravovanie zaisteného tátneho prísluníka
tretej krajiny
(1) Stravovanie zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny sa zabezpeèuje pod¾a miestnych podmienok
a v príslunom èase v súlade so zásadami správnej výivy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboenské vyznanie takého tátneho prísluníka tretej
krajiny. Prvýkrát sa strava zaistenému tátnemu prísluníkovi tretej krajiny poskytuje, ak zaistenie prekroèí es hodín; to neplatí, ak treba prihliada na zdravotný stav a vek takého tátneho prísluníka tretej
krajiny alebo inú vánu okolnos, ktorá je policajtovi
známa.
(2) Ak zaistený tátny prísluník tretej krajiny odmietne poskytnutú stravu, policajt o tom spíe úradný
záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy,
o èom zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny
bezprostredne pouèí v jazyku, ktorému rozumie,
a v prítomnosti iného policajta predloí úradný záznam
na podpis tátnemu prísluníkovi tretej krajiny, ktorý
poskytnutie stravy odmietol. Ak taký tátny prísluník
tretej krajiny odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto skutoènos zaznamenajú
policajti v úradnom zázname a predloia ho svojmu
nadriadenému.
(3) Výdavky na stravovanie uhrádza tátny prísluník tretej krajiny, ktorému bola strava poskytnutá; ak
mu to jeho aktuálne pomery nedovo¾ujú, výdavky na
stravovanie znáa tát. Ak bol tátny prísluník tretej
krajiny zaistený pre potreby výkonu jeho administratívneho vyhostenia, pri úhrade výdavkov na stravovanie sa postupuje pod¾a § 80.
(4) Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane
pouitého materiálu, ktoré znáa tát, a ïalie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpeèovania
stravovania ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
§ 92
Zariadenie
(1) Zariadenie musí zodpoveda úèelu, na ktorý bolo
zriadené, musí by hygienicky nezávadné a vybavené
tak, aby zabraòovalo ohrozeniu ivota alebo pokodeniu zdravia.
(2) Zariadenie tvoria ubytovacie miestnosti vrátane
sociálnej, kultúrnej a návtevnej miestnosti a ïalí
priestor, v ktorom sa tátni prísluníci tretej krajiny
môu v urèenom èase vo¾ne pohybova okrem tátnych
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prísluníkov tretej krajiny umiestnených v priestoroch
zariadenia s oddeleným reimom zaistenia pod¾a § 93.
(3) Ubytovacia miestnos je vybavená elektrickým
osvetlením, stolom, stolièkami, poste¾ami a skrinkami
na uloenie osobných vecí v poète zodpovedajúcom
poètu ubytovaných tátnych prísluníkov tretej krajiny.
(4) V zariadení sú vyèlenené priestory s oddeleným
reimom zaistenia.
(5) Zariadenie prevádzkuje Policajný zbor. Riadite¾
zariadenia vydá vnútorný poriadok, v ktorom upraví
podrobnosti o právach a povinnostiach tátneho prísluníka tretej krajiny umiestneného v zariadení.
§ 93
Oddelený reim zaistenia
(1) Zariadenie umiestni zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny v priestore s oddeleným reimom zaistenia,
a) ak je dôvodná obava, e ohrozí úèel zaistenia,
b) ak je agresívny alebo vyaduje zvýený doh¾ad z iného dôvodu, alebo v záujme ochrany zdravia alebo
práv a slobôd iných tátnych prísluníkov tretej krajiny,
c) ak poruuje vnútorný poriadok zariadenia,
d) poèas trvania karantény z dôvodu infekènej choroby
alebo iného zdravotného dôvodu.
(2) Priestor s oddeleným reimom zaistenia tvorí ubytovacia miestnos, ktorá je uzamykate¾ná len z vonkajej strany a je vybavená aj oddeleným sanitárnym zariadením a signalizaèným zariadením.
(3) Súèasou priestoru zariadenia s oddeleným reimom zaistenia je aj vyhradené miesto urèené na vychádzky.
§ 94
Umiestòovanie zaistených tátnych prísluníkov
tretej krajiny
(1) Pri umiestòovaní tátneho prísluníka tretej krajiny zariadenie prihliada na jeho vek, zdravotný stav,
príbuzenské a rodinné vzahy a náboenské, etnické
alebo národnostné osobitosti.
(2) Osobitne sa umiestòujú mui, eny a osoby mladie ako 18 rokov od starích osôb. Výnimku mono povoli tátnym prísluníkom tretej krajiny v príbuzenskom vzahu.
(3) Rodina sa umiestni v zariadení spolu. Ak zariadenie rozhodne o rozdelení rodiny, musí vdy prihliada
na to, aby dôsledky tohto rozdelenia boli primerané
jeho dôvodom.
§ 95
Starostlivos o zdravie zaisteného
tátneho prísluníka tretej krajiny
(1) tátny prísluník tretej krajiny je povinný podrobi sa lekárskej prehliadke v rozsahu urèenom lekárom
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vrátane potrebného diagnostického a laboratórneho
vyetrenia, oèkovaniu a preventívnym opatreniam urèeným orgánom na ochranu zdravia; osobitná pozornos sa venuje zranite¾ným osobám.

(2) Zariadenie skontroluje obsah zásielky. Veci a látky uvedené v § 78 ods. 1 neodovzdá tátnemu prísluníkovi tretej krajiny a odole ich spä odosielate¾ovi na
jeho náklady.

(2) Ak zdravotný stav tátneho prísluníka tretej krajiny vyaduje zdravotnú starostlivos, ktorú nie je moné zabezpeèi v zariadení, zariadenie mu zabezpeèí túto
starostlivos v zdravotníckom zariadení mimo zariadenia.

(3) tátny prísluník tretej krajiny môe prijíma peòané prostriedky bez obmedzenia. Zariadenie zabezpeèí ich uloenie.

(3) Ak si tátny prísluník tretej krajiny spôsobí
ujmu na zdraví úmyselne, je povinný uhradi náklady
na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a skutoène vynaloené náklady na dozor a dopravu do zdravotníckeho zariadenia.

Prehliadka zaisteného tátneho prísluníka
tretej krajiny

Práva a povinnosti tátneho prísluníka
tretej krajiny umiestneného v zariadení
§ 96
(1) tátny prísluník tretej krajiny má právo na nepretritý osemhodinový èas na spánok a na dve denné
vychádzky vo vymedzenom priestore, kadá v trvaní
najmenej hodinu.
(2) tátny prísluník tretej krajiny mladí ako 15 rokov má právo na prístup k vzdelaniu, ak doba zaistenia
je dlhia ako tri mesiace.
(3) tátny prísluník tretej krajiny je povinný dodriava vnútorný poriadok zariadenia, plni príkazy
a pokyny policajta.
§ 97
(1) tátny prísluník tretej krajiny môe na vlastné
náklady odosiela písomnosti.

§ 100

(1) Policajt je oprávnený pred umiestnením zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny do zariadenia vykona jeho osobnú prehliadku a prehliadku jeho osobných vecí s cie¾om zisti, èi nemá pri sebe veci, ktoré by
mohli ohrozi bezpeènos osôb alebo majetku, veci,
ktoré by sa mohli poui pri úteku, návykové látky alebo veci, ktoré by svojím mnostvom alebo povahou
mohli narui vnútorný poriadok zariadenia alebo
ohrozi alebo pokodi zdravie.
(2) Zaistený tátny prísluník tretej krajiny je povinný podrobi sa prehliadke. Osobnú prehliadku zaisteného tátneho prísluníka tretej krajiny vykonáva osoba rovnakého pohlavia.
(3) Policajt je oprávnený odobra do úschovy cestovný doklad a veci uvedené v odseku 1 nájdené pri osobnej prehliadke zaisteného tátneho prísluníka tretej
krajiny alebo pri prehliadke jeho osobných vecí.
(4) Policajt spracuje o vykonaní prehliadky pod¾a odseku 1 úradný záznam a zoznam odobratých vecí a látok pod¾a odseku 3 a jednu kópiu zoznamu odovzdá zaistenému tátnemu prísluníkovi tretej krajiny.
TRETIA HLAVA

(2) Na úèel uplatnenia svojich práv môe tátny prísluník tretej krajiny podáva tátnym orgánom Slovenskej republiky iadosti a sanosti, ktoré policajný
útvar ihneï odole.

POLICAJNÝ PREVOZ, POLICAJNÝ SPRIEVOD
A LETECKÝ TRANZIT

(3) tátny prísluník tretej krajiny si môe objedna
na vlastné náklady knihy, dennú tlaè a èasopisy vrátane zahranièných, ak sú distribuované v Slovenskej republike.

Policajný prevoz a policajný sprievod

§ 98
(1) tátny prísluník tretej krajiny má právo na prijatie návtevy, najviac dvoch osôb, raz za tri týdne v trvaní 30 minút. V odôvodnených prípadoch môe riadite¾ zariadenia povoli výnimku.
(2) Osoby, ktoré tátnemu prísluníkovi tretej krajiny poskytujú právnu ochranu, má tátny prísluník
tretej krajiny právo prijíma bez obmedzenia.
§ 99
(1) tátny prísluník tretej krajiny môe raz za dva
týdne prija zásielku s vecami osobnej potreby do
hmotnosti pä kilogramov. Obmedzenie sa nevzahuje
na zásielku s obleèením.

Prvý oddiel

§ 101
Policajný prevoz
(1) Policajný prevoz vykonáva policajný útvar na základe medzinárodnej zmluvy, ak zmluvná strana poiada o prevoz tátneho prísluníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky na tátnu hranicu susedného
tátu.
(2) Policajný útvar vykoná potrebné opatrenia na
ochranu ivota a zdravia preváaného tátneho prísluníka tretej krajiny a v prípade potreby mu zabezpeèí poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti.
(3) Policajt je oprávnený preváanému tátnemu prísluníkovi tretej krajiny obmedzi osobnú slobodu poèas policajného prevozu.
(4) Preváaný tátny prísluník tretej krajiny je povinný podrobi sa prehliadke, ktorú vykonáva osoba
rovnakého pohlavia.
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(5) Policajný útvar poskytuje preváanému tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny stravu spravidla kadých
es hodín od prevzatia tátneho prísluníka tretej krajiny na policajný prevoz.
(6) Náklady spojené s policajným prevozom znáa
ten, kto o policajný prevoz poiadal.
§ 102
Policajný sprievod
(1) Policajný sprievod vykonáva policajný útvar na
základe iadosti dopravcu, ktorý vykonáva prepravu
osôb vzdunou cestou, ak má dopravca závané dôvody
domnieva sa, e tátny prísluník tretej krajiny, ktorého má prepravi pod¾a § 108 ods. 2, môe ohrozi bezpeènos lietadla, osôb alebo majetku v lietadle alebo
ohrozi poriadok a disciplínu na palube lietadla.
(2) O poète policajtov policajného sprievodu potrebných na zabezpeèenie sprievodu rozhoduje policajný
útvar na základe vyhodnotenia rizík spojených so
sprievodom.
(3) Policajný útvar zabezpeèí policajný sprievod spravidla do 24 hodín od podania iadosti dopravcom, najneskôr vak do uplynutia lehoty urèenej pod¾a § 108
ods. 2.
(4) Dopravca je povinný uhradi vetky náklady spojené s vykonaním policajného sprievodu vrátane náhrady výdavkov a cestovných náhrad, ktoré patria policajtom vykonávajúcim policajný sprievod.86)
Druhý oddiel
Letecký tranzit
§ 103
(1) Ministerstvo vnútra
a) prijíma písomnú iados èlenského tátu o vykonanie leteckého tranzitu (ïalej len iados o letecký
tranzit) a rozhoduje o nej,
b) podáva písomnú iados èlenskému tátu o vykonanie leteckého tranzitu, ak nie je moné poui priamy let z územia Slovenskej republiky do krajiny urèenia alebo ak taký let nemôe zo závaných
dôvodov vykona,
c) bezodkladne prijíma naspä tátneho prísluníka
tretej krajiny, ak
1. povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo zruené,
2. tátny prísluník tretej krajiny poèas leteckého
tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor
verejného letiska,
3. letecký tranzit do iného tranzitného tátu alebo
do krajiny urèenia, alebo nastúpenie na palubu
prípojného letu bolo neúspené, alebo
4. letecký tranzit nie je moný z iných dôvodov,
d) uhrádza náklady za poskytnutú stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivos poskytnutú tátnemu
prísluníkovi tretej krajiny pod¾a písmena c) èlen86
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ským tátom, ak sú tieto náklady skutoèné a vyèíslite¾né, a náklady spojené s jeho návratom,
e) vyiada náklady spojené s návratom tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 105 ods. 2,
f) urèuje kontaktné miesta pre tranzitné letiská.
(2) Ministerstvo vnútra doruèí iados pod¾a odseku 1 písm. b) najneskôr 48 hodín pred leteckým tranzitom; v obzvlá naliehavých a odôvodnených prípadoch
môe poiada o odpustenie tejto lehoty. Vzor iadosti
pod¾a odseku 1 písm. a) a b) je uvedený v prílohe è. 1;
iados sa môe zasla aj v inom jazyku.
(3) Ak na iados ministerstva vnútra pod¾a odseku 1
písm. b) neodpovie doiadaný tát do 48 hodín, ministerstvo vnútra môe zaèa vykonáva letecký tranzit;
zaèatie vykonávania leteckého tranzitu oznámi doiadanému tátu.
§ 104
(1) Ministerstvo vnútra rozhodne o iadosti o letecký
tranzit v lehote do 48 hodín od jej prijatia a bezodkladne informuje iadajúci èlenský tát (ïalej len iadajúci
tát); lehota na rozhodnutie môe by v odôvodnených
prípadoch predåená najviac o ïalích 48 hodín.
(2) Ak ministerstvo vnútra neoznámi svoje rozhodnutie v lehote pod¾a odseku 1, môe iadajúci tát zaèa
vykonáva letecký tranzit; zaèatie vykonávania leteckého tranzitu oznámi ministerstvu vnútra.
(3) Letecký tranzit sa vykoná do 24 hodín od rozhodnutia pod¾a odseku 1 alebo oznámenia pod¾a odseku 2.
(4) iados o letecký tranzit môe ministerstvo vnútra zamietnu, ak
a) bolo proti tátnemu prísluníkovi tretej krajiny
vznesené obvinenie alebo ak je tátny prísluník tretej krajiny h¾adaný, pretoe sa vyhýba výkonu právoplatne uloeného trestu,
b) nie je moné uskutoèni letecký tranzit cez ïalie
táty alebo nie je moné uskutoèni prijatie krajinou
urèenia,
c) si opatrenie na prepravu tátneho prísluníka tretej
krajiny vyaduje zmenu verejného letiska,
d) v daný moment nie je z opodstatnených dôvodov
moná poadovaná pomoc,
e) by tátny prísluník tretej krajiny mohol ohrozi
bezpeènos tátu, verejný poriadok, verejné zdravie
alebo medzinárodné vzahy Slovenskej republiky,
alebo
f) iadajúci tát doruèí túto iados menej ako 48 hodín pred leteckým tranzitom.
(5) Ministerstvo vnútra môe zrui rozhodnutie o leteckom tranzite, ktoré u bolo vydané, ak sa následne
zistia skutoènosti pod¾a odseku 4.
(6) Ministerstvo vnútra bezodkladne informuje iadajúci tát o rozhodnutí
a) o zruení leteckého tranzitu a o dôvode jeho zruenia,
b) o zamietnutí leteckého tranzitu pod¾a odseku 4,

) § 110 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov.
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o dôvode jeho zamietnutia a v prípade zamietnutia
pod¾a odseku 4 písm. d) aj o termíne najbliieho
moného leteckého tranzitu.
(7) Ministerstvo vnútra bezodkladne odovzdá spä
tátneho prísluníka tretej krajiny, ak
a) povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo
zruené,
b) tátny prísluník tretej krajiny poèas leteckého
tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor verejného letiska,
c) letecký tranzit do iného tranzitného tátu alebo do
krajiny urèenia, alebo nastúpenie na palubu prípojného letu bolo neúspené, alebo
d) letecký tranzit nie je moný z iných dôvodov.
§ 105
(1) Ak ministerstvo vnútra na základe iadosti o letecký tranzit povolí letecký tranzit, policajný útvar poskytne potrebnú pomoc, najmä zabezpeèí
a) vyzdvihnutie tátneho prísluníka tretej krajiny pri
lietadle a jeho sprevádzanie v priestoroch tranzitného letiska, najmä k jeho prípojnému letu,
b) poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti
tátnemu prísluníkovi tretej krajiny a v prípade
potreby jeho sprievodu,
c) poskytnutie stravy tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny a v prípade potreby jeho sprievodu,
d) prijatie, uchovávanie a odoslanie cestovných dokladov, najmä v prípade leteckého tranzitu bez sprievodu,
e) v prípadoch leteckého tranzitu bez sprievodu informovanie iadajúceho tátu o mieste a èase odchodu
tátneho prísluníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky,
f) informovanie iadajúceho tátu o vetkých závaných incidentoch, ku ktorým dolo poèas leteckého
tranzitu.
(2) Ministerstvo vnútra vyiada od iadajúceho tátu
uhradenie nákladov za poskytnutú stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivos, ak sú tieto náklady skutoèné a vyèíslite¾né.
(3) Policajný útvar poskytne súèinnos aj pri návrate
tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a § 104 ods. 7.
(4) Ministerstvo vnútra informuje iadajúci tát o závaných skutoènostiach, ku ktorým dolo poèas leteckého tranzitu, a poiada o úhradu nákladov spojených
s poskytnutím pomoci.
§ 106
(1) Ak sa uskutoèòuje letecký tranzit so sprievodom,
je sprievod povinný dodriava právne predpisy Slovenskej republiky, preukáza na poiadanie svoju totonos, povolenie na letecký tranzit alebo oznámenie pod¾a § 104 ods. 2.
(2) Sprievodom sa rozumie kadá osoba zo iadajúceho tátu, ktorá je zodpovedná za sprevádzanie tátneho
87

) Èl. 2 bod 14 nariadenia (ES) è. 562/2006.
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prísluníka tretej krajiny vrátane osôb zodpovedných
za zdravotnú starostlivos a tlmoèníkov.
(3) Sprievod tátneho prísluníka tretej krajiny musí
by v civilnom obleèení a nesmie nosi zbrane.
(4) Sprievod je oprávnený poui donucovacie prostriedky z dôvodu nutnej obrany alebo krajnej núdze;
poui donucovacie prostriedky na zabránenie úteku
tátneho prísluníka tretej krajiny alebo na ochranu
majetku je sprievod oprávnený len vtedy, ak nie sú prítomní policajti alebo na ich podporu.
PIATA ÈAS
POVINNOSTI CUDZINCOV, FYZICKÝCH OSÔB,
PRÁVNICKÝCH OSÔB A TÁTNYCH ORGÁNOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PRIESTUPKY
A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
PRVÁ HLAVA
POVINNOSTI
Prvý oddiel
Povinnosti na úseku kontroly hraníc
§ 107
Povinnosti fyzických osôb
na úseku kontroly hraníc
Kadý je povinný zdra sa konania, ktoré môe pokodi, znièi alebo inak znehodnoti technický prostriedok, alebo sai jeho vyuívanie.
§ 108
Povinnosti dopravcu
(1) Dopravca,87) ktorý vykonáva prepravu osôb na
územie Slovenskej republiky cez vonkajiu vzdunú
alebo vodnú hranicu, a dopravca, ktorý prepravuje
osoby na pravidelných medzinárodných autobusových
linkách okrem prihraniènej dopravy, nesmie dopravi
na hranièný priechod tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý nemá platný cestovný doklad vrátane víza, ak
sa vyaduje. Vízum môe by nahradené povolením na
pobyt pod¾a osobitného predpisu.9)
(2) Dopravca,87) ktorý dopraví tátneho prísluníka
tretej krajiny na hranièný priechod, je povinný ho najneskôr do 24 hodín od jeho príchodu alebo v lehote urèenej po dohode s policajným útvarom na hraniènom
priechode dopravi spä do tátu, z ktorého bol prepravený, do tátu, ktorý mu vydal cestovný doklad, s ktorým pricestoval, alebo do akéhoko¾vek iného tátu, kde
je zabezpeèené jeho prijatie, ak
a) bol tátnemu prísluníkovi tretej krajiny odopretý
vstup na územie Slovenskej republiky,
b) tátny prísluník tretej krajiny vykonal tranzit cez
územie Slovenskej republiky a orgány iného tátu
mu odopreli vstup na svoje územie a vrátili ho na
územie Slovenskej republiky alebo
c) iný dopravca, ktorý mal tátneho prísluníka tretej
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krajiny prepravi do iného tátu, odmietol vykona
jeho prepravu.
(3) Ak dopravca nemôe splni povinnos uvedenú
v odseku 2, je povinný bezodkladne zabezpeèi náhradnú prepravu tátneho prísluníka tretej krajiny a nies
jej náklady, alebo ak bezprostredná náhradná preprava nie je moná, zabezpeèi úhradu nákladov na pobyt
a návrat tátneho prísluníka tretej krajiny.
(4) Letecký dopravca je povinný na iados policajného útvaru na hraniènom priechode poskytnú údaje
pod¾a odseku 5 o cestujúcich, ktorých prepravuje na
územie Slovenskej republiky cez vonkajiu hranicu.
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 zasla tieto údaje
iným vhodným spôsobom.
(5) Údaje, ktoré je letecký dopravca povinný poskytnú pod¾a odseku 4, obsahujú
a) èíslo a druh cestovného dokladu, ktorým sa cestujúci preukázal,
b) tátnu príslunos,
c) celé meno a celé priezvisko,
d) dátum narodenia,
e) hranièný priechod, cez ktorý sa uskutoèní vstup,
f) èíslo letu,
g) dátum a èas odletu a dátum a èas príletu lietadla,
h) celkový poèet cestujúcich,
i) poèiatoèné letisko nastúpenia.
(6) Letecký dopravca je povinný informova cestujúceho o poskytnutí údajov pod¾a odseku 4; poskytnuté
údaje musí do 24 hodín po prílete lietadla zlikvidova.
§ 109
Povinnosti prevádzkovate¾a letiska
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ne. V oznámení o prílete alebo odlete uvedie aj predpokladaný zoznam cestujúcich s uvedením ich mena,
priezviska, dátumu narodenia a tátnej príslunosti.
(3) Ak pristane lietadlo prichádzajúce z tretej krajiny
na letisku, ktoré nie je medzinárodným letiskom, z dôvodu uvedeného v osobitnom predpise,88) je jeho prevádzkovate¾ alebo ak nie je na letisku prítomný prevádzkovate¾, ten orgán, ktorý povolil pristátie lietadla,
povinný bezodkladne oznámi túto skutoènos príslunému policajnému útvaru. Ak je prevádzkovate¾ letiska
prítomný na letisku, je povinný zabráni, aby cestujúci
opustili lietadlo alebo priestor letiska, okrem poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Lietadlo
môe pokraèova v ïalom lete z tohto letiska iba so súhlasom prísluného policajného útvaru.
(4) Treou krajinou pod¾a odsekov 1 a 3 sa rozumie
tát, ktorý neuplatòuje ustanovenia osobitného predpisu o zruení kontrol vnútorných hraníc.16)
§ 110
Povinnosti vlastníka pozemku
(1) Vlastník pozemku je v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie úloh Policajného zboru pri vykonávaní hranièného dozoru povinný umoni policajtovi vstup a vjazd
dopravného prostriedku na pozemok v blízkosti vonkajej hranice, ako aj vstup policajtovi a vjazd dopravného prostriedku na pozemok v prihraniènom území
vonkajej hranice pri vykonávaní pátrania po osobách,
ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného èinu alebo
priestupku súvisiaceho s kontrolou hraníc.
(2) Vlastník pozemku je povinný strpie umiestnenie
technického prostriedku v prihraniènom území vonkajej hranice za primeranú náhradu; ustanovenia
osobitných predpisov o náhrade kody tým nie sú dotknuté.

(1) Prevádzkovate¾ medzinárodného letiska je povinný
a) oznámi policajnému útvaru vykonávajúcemu hraniènú kontrolu prílet lietadla z tretej krajiny a odlet
lietadla do tretej krajiny,
b) neumoni posádke a cestujúcim nástup do lietadla
odlietajúceho do tretej krajiny bez vykonania hraniènej kontroly posádky a cestujúcich policajným
útvarom,
c) prija také opatrenia, aby posádka a cestujúci po
prílete lietadla z tretej krajiny neopustili letisko
mimo priestorov hraniènej kontroly.

(3) Ministerstvo vnútra rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k pozemkom pod¾a odsekov 1 a 2, ak v tejto veci nedôjde k dohode medzi vlastníkom a Policajným zborom.

(2) Prevádzkovate¾ medzinárodného letiska, na ktorom nie je zriadený policajný útvar, je povinný oznámi
prílet lietadla z tretej krajiny a odlet lietadla do tretej
krajiny najneskôr 24 hodín pred príletom alebo odletom; ak prílet alebo odlet lietadla pripadne na sobotu,
nede¾u alebo tátny sviatok, oznámi túto skutoènos
najneskôr v posledný pracovný deò. Ak sa prevádzkovate¾ medzinárodného letiska dozvie o odlete alebo prílete neskôr ako 24 hodín pred odletom alebo príletom,
je povinný to oznámi policajnému útvaru bezodklad-

(1) tátny prísluník tretej krajiny je povinný
a) oznámi písomne policajnému útvaru, e sa bude
viac ako 180 dní nepretrite zdriava mimo územia
Slovenskej republiky, ak má udelený pobyt,
b) uvádza pravdivo a úplne vetky poadované údaje
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
c) preukáza na poiadanie policajta totonos a oprávnenos pobytu predloením platného cestovného dokladu a dokladu o pobyte alebo identifikaèného preukazu vydaného ministerstvom zahranièných vecí

88

) Príloha VI bod 2.1.4 nariadenia (ES) è. 562/2006.

Druhý oddiel
Povinnosti na úseku pobytu
§ 111
Povinnosti tátneho prísluníka tretej krajiny
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osobám poívajúcim diplomatické výsady a imunity
pod¾a medzinárodného práva,
d) uzatvori zdravotné poistenie najneskôr do troch
pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte a preukáza pri kontrole pobytu, e je zdravotne poistený
na území Slovenskej republiky,
e) preukáza pri kontrole pobytu finanèné zabezpeèenie povoleného pobytu najmenej vo výke ivotného
minima na kadý mesiac zostávajúceho pobytu, najviac vak na jeden rok dopredu; ak ide o maloletého
tátneho prísluníka tretej krajiny, vo výke polovice ivotného minima na kadý mesiac zostávajúceho
pobytu, najviac vak na jeden rok dopredu,
f) preukáza pri kontrole pobytu finanèné prostriedky
potrebné na pokrytie nákladov spojených s jeho pobytom na území Slovenskej republiky pod¾a § 6 na
kadý deò zostávajúceho pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum,
g) hlási policajnému útvaru zmenu mena, priezviska,
osobného stavu, tátnej príslunosti, údajov v cestovnom doklade do piatich pracovných dní odo dòa,
keï zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu,
h) chráni doklady vydané pod¾a tohto zákona pred
stratou, krádeou, pokodením alebo zneuitím,
i) ohlási stratu, kráde alebo pokodenie cestovného
dokladu alebo dokladov vydaných pod¾a tohto zákona policajnému útvaru do piatich pracovných dní
odo dòa, keï sa o tom dozvedel,
j) dostavi sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti
s konaním pod¾a tohto zákona,
k) predloi na iados ubytovate¾a cestovný doklad,
l) podpísa vyplnené úradné tlaèivo o hlásení pobytu,
v ktorom je uvedené jeho meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia, tátna príslunos, miesto trvalého pobytu, úèel pobytu, èíslo cestovného dokladu,
èíslo víza, adresa pobytu v Slovenskej republike,
meno ubytovate¾a a mená a priezviská spolucestujúcich detí,
m) poskytnú údaje potrebné na tatistické zisovanie
o pobyte,
n) oznámi do troch pracovných dní policajnému útvaru, e úèel, na ktorý bol pobyt udelený, zanikol,
o) podrobi sa na poiadanie policajného útvaru alebo
zastupite¾ského úradu snímaniu biometrických
údajov na úèely konania pod¾a tohto zákona alebo
osobitného predpisu,89)
p) vycestova najneskôr posledný deò oprávneného pobytu; ak sa mu zamietla iados o udelenie prechodného pobytu podaná z dôvodu zmeny úèelu, zamietla iados o obnovenie prechodného pobytu, zruil
prechodný pobyt, zamietla iados o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený èas, zruil trvalý pobyt,
zamietla iados o udelenie tolerovaného pobytu, zamietla iados o predåenie tolerovaného pobytu alebo zruil tolerovaný pobyt, je povinný vycestova do
30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ak nie je
oprávnený sa zdriava na území Slovenskej republiky z iného dôvodu,
q) poiada do piatich pracovných dní o vydanie nové89
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ho dokladu o pobyte, ak záznamy v òom nezodpovedajú skutoènosti alebo ak nastanú okolnosti pod¾a
písmena h),
r) odovzda policajnému útvaru neplatný doklad o pobyte alebo neplatný doklad vydaný pod¾a tohto zákona, alebo nájdený doklad iného cudzinca,
s) oznámi policajnému útvaru, e sa bude zdriava
mimo miesta udeleného pobytu nepretrite viac ako
30 dní.
(2) tátny prísluník tretej krajiny je povinný do
troch pracovných dní od vstupu hlási policajnému útvaru
a) zaèiatok, miesto a predpokladanú dåku pobytu, ak
mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné
vízum alebo ak sa uòho vízum nevyaduje, ak túto
povinnos nemá ubytovate¾; policajný útvar na poiadanie tátneho prísluníka tretej krajiny vydá potvrdenie o jeho pobyte,
b) zaèiatok pobytu, ak mu bol udelený pobyt.
(3) tátny prísluník tretej krajiny s oprávneným pobytom je povinný hlási policajnému útvaru zmenu
miesta pobytu v lehote do piatich pracovných dní odo
dòa, keï zmena nastala.
(4) Drite¾ modrej karty vydanej pod¾a tohto zákona
je povinný
a) oznámi policajnému útvaru do piatich pracovných
dní zaèiatok obdobia nezamestnanosti a skonèenie
obdobia nezamestnanosti,
b) hlási policajnému útvaru zmenu zamestnávate¾a
najneskôr pä pracovných dní pred nástupom do nového zamestnania; pri hlásení zmeny zamestnávate¾a je drite¾ modrej karty povinný predloi doklady
pod¾a § 38 ods. 5 písm. a) a d).
(5) Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa nevzahuje na
drite¾a modrej karty v období jeho nezamestnanosti,
ktoré oznámil policajnému útvaru pod¾a odseku 4
písm. a).
(6) tátny prísluník tretej krajiny, ktorý o sebe vyhlási, e je maloletý bez sprievodu, je povinný podrobi
sa lekárskemu vyetreniu na urèenie jeho veku; to neplatí, ak je celkom zjavné, e ide o maloletú osobu.
§ 112
Povinnosti obèana Únie
a rodinného prísluníka obèana Únie
(1) Obèan Únie je povinný
a) uvádza pravdivo a úplne vetky poadované údaje
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b) predloi, pri postupe policajného útvaru pod¾a § 65
ods. 5, dôkaz preukazujúci skutoènos, na základe
ktorej získal alebo má zachované právo na pobyt,
c) hlási policajnému útvaru zmenu mena, priezviska,
osobného stavu, tátnej príslunosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totonosti do desiatich pracovných dní odo dòa, keï zmena nastala,

) Napríklad èl. 4b nariadenia (ES) è. 1030/2002 v platnom znení, èl. 13 nariadenia (ES) è. 810/2009, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraniènom styku (oznámenie è. 441/2008 Z. z.).
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a výmenu cestovného dokladu alebo preukazu totonosti,
d) chráni doklad o pobyte vydaný pod¾a tohto zákona
pred stratou, krádeou, pokodením alebo zneuitím,
e) ohlási stratu, kráde alebo pokodenie cestovného
dokladu alebo dokladu o pobyte vydaného pod¾a
tohto zákona policajnému útvaru do desiatich pracovných dní odo dòa, keï sa o tom dozvedel,
f) dostavi sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti
s konaním pod¾a tohto zákona,
g) podrobi sa na poiadanie policajného útvaru snímaniu biometrických údajov na úèely vydania dokladu o pobyte,
h) poskytnú údaje potrebné na tatistické zisovanie
o pobyte,
i) predloi na iados ubytovate¾a cestovný doklad,
j) podpísa vyplnené úradné tlaèivo o hlásení pobytu,
v ktorom je uvedené jeho meno a priezvisko, dátum
narodenia, tátna príslunos, èíslo cestovného dokladu alebo preukazu totonosti,
k) poiada do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte s názvom Pobytový preukaz
obèana EÚ, ak záznamy v òom nezodpovedajú skutoènosti alebo ak nastanú okolnosti pod¾a písmena e),
l) vycestova z územia Slovenskej republiky, ak stratil
právo na pobyt pod¾a § 64 ods. 3 alebo ak mu bolo
ukonèené právo na pobyt pod¾a § 68,
m) odovzda doklad o pobyte, ak skonèila platnos dokladu, ak mu bol vydaný nový doklad o pobyte pod¾a
písmena c) alebo mu bolo ukonèené právo na pobyt
pod¾a § 68,
n) oznámi dobrovo¾né skonèenie práva na pobyt pod¾a
§ 65 alebo práva na trvalý pobyt pod¾a § 67 a tát, do
ktorého vycestuje.
(2) Rodinný prísluník obèana Únie je povinný
a) dostavi sa na policajný útvar na úèel vydania nového dokladu o pobyte najneskôr v posledný deò platnosti dokladu o pobyte s názvom Pobytový preukaz
rodinného prísluníka obèana EÚ,
b) uvádza pravdivo a úplne vetky poadované údaje
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
c) predloi, pri postupe policajného útvaru pod¾a § 70
ods. 6, dôkaz preukazujúci skutoènos, na základe
ktorej získal alebo má zachované právo na pobyt,
d) hlási policajnému útvaru zmenu mena, priezviska,
osobného stavu, tátnej príslunosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totonosti do desiatich pracovných dní odo dòa, keï zmena nastala,
a výmenu cestovného dokladu alebo preukazu totonosti,
e) chráni doklad o pobyte vydaný pod¾a tohto zákona
pred stratou, krádeou, pokodením alebo zneuitím,
f) ohlási stratu, kráde alebo pokodenie cestovného
dokladu alebo dokladu o pobyte vydaného pod¾a
tohto zákona policajnému útvaru do desiatich pracovných dní odo dòa, keï sa o tom dozvedel,
90
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g) dostavi sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti
s konaním pod¾a tohto zákona,
h) podrobi sa na poiadanie policajného útvaru snímaniu biometrických údajov na úèely vydania dokladu o pobyte,
i) poskytnú údaje potrebné na tatistické zisovanie
o pobyte,
j) predloi na iados ubytovate¾a cestovný doklad,
k) podpísa vyplnené úradné tlaèivo o hlásení pobytu,
v ktorom je uvedené jeho meno a priezvisko, dátum
narodenia, tátna príslunos, èíslo cestovného dokladu alebo preukazu totonosti,
l) poiada do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte s názvom Pobytový preukaz
rodinného prísluníka obèana EÚ, ak záznamy
v òom nezodpovedajú skutoènosti alebo ak nastanú
okolnosti pod¾a písmena f),
m) vycestova z územia Slovenskej republiky, ak stratil
právo na pobyt pod¾a § 69 ods. 3 alebo ak mu bolo
ukonèené právo na pobyt pod¾a § 72,
n) odovzda doklad o pobyte, ak skonèila platnos dokladu, ak mu bol vydaný nový doklad o pobyte pod¾a
písmena c) alebo mu bolo ukonèené právo na pobyt
pod¾a § 72,
o) oznámi dobrovo¾né skonèenie práva na pobyt pod¾a
§ 70 alebo práva na trvalý pobyt pod¾a § 71 a tát, do
ktorého vycestuje.
§ 113
Povinnosti ubytovate¾a
Ubytovate¾ je povinný
a) pri ubytovaní overi totonos cudzinca,
b) do knihy ubytovaných90) uvies pri cudzincovi aj
tátnu príslunos a dátum narodenia,
c) zabezpeèi vyplnenie úradného tlaèiva o hlásení pobytu cudzinca a doruèi ho policajnému útvaru do
piatich dní od ubytovania; doruèenie je moné aj
prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na
tento úèel,
d) umoni policajnému útvaru vstup do vetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na úèel kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 114
Povinnosti Zboru väzenskej a justiènej stráe
Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odòatia
slobody, ústav na výkon trestu odòatia slobody pre
mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených sú povinné bezodkladne informova policajný
útvar prísluný pod¾a sídla ústavu alebo nemocnice
o vzatí cudzinca do väzby a jeho prepustení z väzby
a o nástupe a skonèení výkonu trestu odòatia slobody
cudzinca.

) § 24 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení zákona
è. 216/2008 Z. z.
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§ 115
Povinnosti niektorých právnických osôb
a fyzických osôb
(1) Ústredie práce a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné do troch pracovných dní písomne alebo
elektronicky oznámi policajnému útvaru udelenie povolenia na zamestnanie tátnemu prísluníkovi tretej
krajiny alebo jeho odòatie.
(2) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný
kadé tri mesiace zasla policajnému útvaru zoznam
cudzincov, ktorí poiadali o dávky v hmotnej núdzi.
(3) ivnostenský úrad je povinný kadých es mesiacov písomne zasiela ministerstvu vnútra zmeny,
ktoré nastali v zozname pod¾a § 130.
(4) kola, ktorej iakom, poslucháèom alebo tudentom je tátny prísluník tretej krajiny, je povinná do
troch pracovných dní písomne oznámi policajnému
útvaru zaèatie túdia, preruenie túdia, zanechanie
túdia, vylúèenie zo túdia alebo skonèenie túdia tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má prechodný
pobyt na úèel túdia.
(5) Zamestnávate¾ je povinný do troch pracovných
dní písomne oznámi policajnému útvaru skonèenie
pracovného pomeru tátneho prísluníka tretej krajiny.
(6) Kto nájde alebo inak získa cestovný doklad cudzinca alebo doklad o pobyte alebo doklad vydaný pod¾a tohto zákona, je povinný ho bezodkladne odovzda
najbliiemu policajnému útvaru.
(7) Osoba pozývajúca tátneho prísluníka tretej
krajiny na územie Slovenskej republiky je povinná
uhradi majetkovú ujmu, ktorá vznikne tátu nedodraním záväzku uvedeného v overenom pozvaní.
DRUHÁ HLAVA
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
Prvý oddiel
Priestupky a iné správne delikty
na úseku kontroly hraníc
§ 116
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b) sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobi hraniènej kontrole pri prekroèení vonkajej hranice,
c) pri hraniènej kontrole predloí cudzí cestovný doklad alebo iný doklad oprávòujúci na prekroèenie
vonkajej hranice ako vlastný.
(3) Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí
ten, kto
a) neumoní vstup policajtovi alebo vjazd dopravného
prostriedku na pozemok v blízkosti vonkajej hranice,
b) neumoní vstup policajtovi alebo vjazd dopravného
prostriedku na pozemok v prihraniènom území vonkajej hranice pri vykonávaní pátrania po osobách,
ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného èinu alebo priestupku súvisiaceho s kontrolou hraníc,
c) neumoní v prihraniènom území vonkajej hranice
umiestnenie alebo pouívanie technického prostriedku,
d) úmyselne pokodí, znièí alebo inak znehodnotí technický prostriedok, alebo saí jeho vyuívanie,
e) poruí zákaz pod¾a § 9 písm. b).
(4) Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí
aj ten, kto poèas doèasného obnovenia kontroly hraníc
na vnútornej hranici
a) neoprávnene prekroèí vnútornú hranicu,
b) sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobi hraniènej kontrole pri prekroèení vnútornej hranice,
c) pri hraniènej kontrole predloí cudzí cestovný doklad, iný doklad oprávòujúci na prekroèenie vnútornej hranice alebo vízum ako vlastné.
(5) Odseky 1 a 2 sa nevzahujú na cudzinca, ktorý
podal iados o udelenie azylu bezodkladne po vstupe
na územie Slovenskej republiky.
(6) Za priestupok pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a b) mono uloi pokutu do 800
eur,
b) odseku 1 písm. c) mono uloi pokutu do 1 600 eur,
c) odseku 2 mono uloi pokutu do 300 eur,
d) odseku 3 písm. a) a d) mono uloi pokutu do
1 600 eur,
e) odseku 3 písm. e) mono uloi pokutu do 800 eur,
f) odseku 4 mono uloi pokutu do 300 eur.
(7) V blokovom konaní mono uloi za priestupky
pod¾a odsekov 1 a 4 pokutu do 165 eur.

Priestupky

(8) Priestupky uvedené v odsekov 1 a 4 prejednáva
policajný útvar.

(1) Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí
tátny prísluník tretej krajiny, ak
a) neoprávnene prekroèí vonkajiu hranicu,
b) sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobi hraniènej kontrole pri prekroèení vonkajej hranice,
c) pri hraniènej kontrole predloí cudzí cestovný doklad, iný doklad oprávòujúci na prekroèenie vonkajej hranice alebo vízum ako vlastné.

(9) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch,91) ak nie je v odsekoch 5 a 8 ustanovené inak.

(2) Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí
obèan Únie alebo rodinný prísluník obèana Únie, ak
a) neoprávnene prekroèí vonkajiu hranicu,
91

§ 117
Správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku kontroly hraníc sa
dopustí
a) dopravca, ktorý poruil povinnos pod¾a § 108 ods. 1
alebo ods. 2,

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. v znení neskorích predpisov.
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b) letecký dopravca, ktorý údaje pod¾a § 108 ods. 4 neposkytne alebo ich poskytne neúplné alebo nesprávne,
c) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ktorá si nesplnila povinnos pod¾a § 109,
d) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ak neumoní vstup alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v blízkosti vonkajej hranice,
e) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ak neumoní vstup alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v prihraniènom území vonkajej hranice pri vykonávaní pátrania po osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného èinu alebo
priestupku súvisiaceho s kontrolou hraníc,
f) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ak neumoní v prihraniènom území vonkajej hranice umiestnenie alebo pouívanie technického prostriedku,
g) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ak pokodí, znièí alebo inak znehodnotí technický
prostriedok, alebo saí jeho vyuívanie.
(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) uloí
policajný útvar pokutu od 3 000 eur do 5 000 eur za kadého dopraveného tátneho prísluníka tretej krajiny.
(3) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b) alebo
písm. c) uloí policajný útvar pokutu od 3 000 eur do
5 000 eur za kadý vykonaný let.
(4) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. d) a g)
uloí policajný útvar pokutu do 3 300 eur.
(5) Pokutu pod¾a odsekov 2 a 4 mono uloi do jedného roka odo dòa, keï sa policajný útvar o poruení
povinnosti dozvedel, najneskôr vak do troch rokov odo
dòa, keï k porueniu povinnosti dolo. Pri urèení výky pokuty sa prihliada na závanos, dåku trvania
a následky protiprávneho konania a na prípadné opakované poruenie povinnosti alebo na to, èi bolo poruených viac povinností.
(6) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení.
(7) Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu Slovenskej republiky.
Druhý oddiel
Priestupky a iné správne delikty
na úseku pobytu
§ 118
Priestupky
(1) Priestupku na úseku pobytu sa dopustí tátny
prísluník tretej krajiny, ak
a) má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,
b) poruí povinnos pod¾a § 27 ods. 6, § 38 ods. 8 alebo
ods. 9, § 59 ods. 5 alebo ods. 9, § 62 ods. 3, § 73
ods. 9, § 96 ods. 3 alebo § 111 ods. 1 písm. b) a f), h),
j) a l), o) a r),
c) poruí povinnos pod¾a § 111 ods. 1 písm. a), g), i),
m), n) alebo písm. s) alebo ods. 2, 3 alebo ods. 4.
(2) Obèan Únie sa dopustí priestupku na úseku po-
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bytu, ak poruí povinnos pod¾a § 64 ods. 2, § 66 ods. 1
alebo § 112 ods. 1 písm. a) a e) alebo písm. l).
(3) Rodinný prísluník obèana Únie sa dopustí priestupku na úseku pobytu, ak poruí povinnos pod¾a
§ 69 ods. 2, § 70 ods. 8, § 71 ods. 8 alebo § 112 ods. 2
písm. a) a f), h), l) alebo písm. m).
(4) Priestupku na úseku pobytu sa dopustí kadý,
kto poruí povinnos pod¾a § 115 ods. 6.
(5) Za priestupok pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a b) mono uloi pokutu do 1 600
eur,
b) odseku 1 písm. c), odsekov 2 a 3 mono uloi pokutu do 300 eur,
c) odseku 4 mono uloi pokutu do 33 eur.
(6) V blokovom konaní mono uloi za priestupky
pod¾a odsekov 1 a 3 pokutu do 165 eur.
(7) Priestupky pod¾a tohto ustanovenia prejednáva
policajný útvar.
(8) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch,90) ak nie je v odsekoch 5 a 7 ustanovené inak.
§ 119
Správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku pobytu sa dopustí
a) ubytovate¾, ktorý poruil povinnos pod¾a § 113,
b) kola, ktorá si nesplnila povinnos pod¾a § 115
ods. 4,
c) zamestnávate¾, ktorý si nesplnil povinnos pod¾a
§ 115 ods. 5,
d) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾,
ktorá neumonila bezodkladne vstup policajtovi na
výkon jeho oprávnení pod¾a § 75.
(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 policajný útvar
uloí pokutu do 3 300 eur.
(3) Pokutu pod¾a odseku 2 mono uloi do jedného
roka odo dòa, keï sa policajný útvar o poruení povinnosti dozvedel, najneskôr vak do troch rokov odo dòa,
keï k porueniu povinnosti dolo. Pri urèení výky pokuty sa prihliada na závanos, dåku trvania a následky protiprávneho konania a na prípadné opakované poruenie povinnosti alebo na to, èi bolo poruených viac
povinností.
(4) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení.
(5) Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu Slovenskej republiky.
IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 120
Vzah k správnemu poriadku
(1) Ak nie je v tomto zákone alebo osobitnom
predpise13) ustanovené inak, vzahuje sa na konanie
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pod¾a tohto zákona veobecný predpis o správnom konaní.37)
(2) Policajný útvar uvedie v odôvodnení rozhodnutia
iba skutoènos, e ide o bezpeènostný záujem Slovenskej republiky, ak ide o rozhodnutie
a) o zamietnutí iadosti o udelenie prechodného pobytu pod¾a § 33 ods. 4 písm. b), ak je dôvodné podozrenie, e tátny prísluník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpeènos tátu,
b) o zruení prechodného pobytu pod¾a § 36 ods. 1
písm. b), ak je dôvodné podozrenie, e tátny prísluník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpeènos tátu,
c) o zamietnutí iadosti o vydanie modrej karty pod¾a
§ 39 ods. 1 písm. c), ak je tátny prísluník tretej
krajiny hrozbou pre bezpeènos tátu,
d) o zamietnutí iadosti o obnovenie modrej karty alebo
o odòatí modrej karty pod¾a § 41 ods. 1 písm. d), ak je
drite¾ modrej karty hrozbou pre bezpeènos tátu,
e) o zamietnutí iadosti o udelenie trvalého pobytu
pod¾a § 48 ods. 2 písm. b), ak je dôvodné podozrenie,
e tátny prísluník tretej krajiny pri svojom pobyte
ohrozí bezpeènos tátu,
f) o zruení trvalého pobytu pod¾a § 50 ods. 1 písm. a),
ak je dôvodné podozrenie, e tátny prísluník tretej
krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpeènos tátu,
g) o zamietnutí iadosti o udelenie dlhodobého pobytu
pod¾a § 54 ods. 2 písm. b), ak je dôvodné podozrenie,
e tátny prísluník tretej krajiny ohrozí bezpeènos
tátu,
h) o zruení tolerovaného pobytu pod¾a § 61 ods. 1
písm. b), ak tátny prísluník tretej krajiny ohrozuje
bezpeènos tátu,
i) o administratívnom vyhostení pod¾a § 82 ods. 1
písm. a), ak tátny prísluník tretej krajiny predstavuje vánu hrozbu pre bezpeènos tátu, alebo pod¾a
§ 82 ods. 1 písm. b), ak tátny prísluník tretej krajiny ohrozuje bezpeènos tátu.
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(2) Azylant a cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nemusí preukáza bezúhonnos výpisom
z registra trestov tátu, z ktorého utiekol pred prenasledovaním alebo pred ványm bezprávím;92) namiesto
toho je povinný predloi èestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti v tomto táte.
(3) Pri rozhodovaní o iadosti o udelenie pobytu je policajný útvar povinný vyiada si výpis z registra trestov;93) policajný útvar je oprávnený vyiada si aj odpis
z registra trestov.94)
(4) Za bezúhonného na úèely tohto zákona sa nepovauje ten, kto sa dopustil konania, ktoré je v Slovenskej republike kvalifikované ako úmyselný trestný
èin, bol za toto konanie právoplatne odsúdený a od jeho
potrestania neuplynula doba vyadovaná na zahladenie odsúdenia v Slovenskej republike.95)
§ 122
Zabezpeèenie ubytovania
Dokladom potvrdzujúcim zabezpeèenie ubytovania
sa rozumie
a) list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnute¾ností vydaný na meno tátneho prísluníka tretej krajiny,
b) overená nájomná zmluva s vlastníkom alebo uívate¾om nehnute¾nosti a výpis z listu vlastníctva alebo
iný doklad preukazujúci oprávnenie na uívanie nehnute¾nosti,
c) potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí
ubytovania,
d) overené èestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na
území Slovenskej republiky a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na uívanie nehnute¾nosti, alebo
e) dohoda o hosovaní, ak obsahuje aj zabezpeèenie
ubytovania

§ 121
Bezúhonnos
(1) Bezúhonnos tátny prísluník tretej krajiny preukazuje výpisom z registra trestov tátu, ktorého je
tátnym prísluníkom, a tátu, v ktorom sa tátny prísluník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdriaval viac ako 90 dní poèas iestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Ak sa taký výpis v tomto táte
nevydáva, mono ho nahradi rovnocennou listinou vydanou prísluným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho mono nahradi èestným vyhlásením, ktoré vykoná tátny
prísluník tretej krajiny pred prísluným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska. Doklad o bezúhonnosti musí dokladova bezúhonnos na
celom území tátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje.
92

)
)
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§ 123
Zdravotné poistenie
Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, e je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky alebo e
má poistenú úhradu lieèebných nákladov na území
Slovenskej republiky.
§ 124
Verejné zdravie
(1) Lekársky posudok, e tátny prísluník tretej
krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore infektológia.
(2) Podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku pod¾a odseku 1 a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné

8 a 13a zákona è. 480/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona è. 330/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
92 Trestného zákona.
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zdravie ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 125
(1) Vo veciach pobytu pod¾a tohto zákona koná policajný útvar pod¾a miesta pobytu alebo predpokladaného pobytu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Ak ide o tátneho prísluníka tretej
krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania cez
tátnu hranicu zo susedného tátu, koná policajný útvar pod¾a miesta výkonu zamestnania, a ak ide o tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza cez tátnu hranicu zo susedného tátu do
koly, koná policajný útvar pod¾a sídla koly.
(2) Vo veci administratívneho vyhostenia cudzinca
koná policajný útvar, ktorý zistil dôvody na jeho administratívne vyhostenie; o rozhodnutí o administratívnom vyhostení informuje policajný útvar, ktorý mu
udelil pobyt, registroval pobyt alebo vydal doklad o pobyte rodinného prísluníka obèana Únie.
(3) Na úèely § 17 ods. 2, § 32 ods. 1, § 34 ods. 2, § 38
ods. 5, § 40 ods. 5, § 45 ods. 2, § 47 ods. 2, § 53 ods. 2
a § 70 ods. 10 písm. a) sa za platný cestovný doklad povauje aj cestovný pas vydaný tátom, ktorý Slovenská
republika neuznala, ak spåòa pecifikácie Medzinárodnej organizácie civilného letectva o prístrojom snímate¾ných cestovných dokladoch.96)
(4) Policajný útvar, ktorý posudzuje ohrozenie verejného poriadku pri postupe pod¾a § 15 ods. 2, § 16 ods. 5
písm. b), § 16 ods. 6 druhej vety, § 33 ods. 4 písm. b),
ods. 5, § 34 ods. 10, § 36 ods. 1 písm. b), § 39 ods. 1
písm. c), § 41 ods. 1 písm. d), § 48 ods. 2 písm. b), § 50
ods. 1 písm. a), § 58 ods. 2 písm. b), § 59 ods. 12
písm. b), § 61 ods. 1 písm. b), § 81 ods. 3, § 82 ods. 1
písm. a) a b), § 83 ods. 2 písm. c), ods. 5, 6 alebo § 104
ods. 4 písm. e), posúdi mieru ohrozenia verejného poriadku vyplývajúcu z konania tátneho prísluníka tretej krajiny a z jeho závanosti alebo vyplývajúcu z nebezpeèenstva hroziaceho od tátneho prísluníka tretej
krajiny a ak by dôsledky postupu pod¾a týchto ustanovení boli zjavne neprimerané dôvodom ohrozenia verejného poriadku, tieto ustanovenia policajný útvar nepouije.
(5) Policajný útvar je povinný pri vydaní rozhodnutia
pod¾a § 34 ods. 10 alebo ods. 11, § 36 ods. 1, § 41 ods. 1,
§ 48 ods. 2, § 50 ods. 1 alebo ods. 4, § 54 ods. 2, § 56
písm. a), § 59 ods. 12, § 61 ods. 1, § 72 ods. 8 alebo rozhodnutia o administratívnom vyhostení pouèi cudzinca o monosti vyuitia asistovaného dobrovo¾ného návratu.
(6) Policajný útvar si na posúdenie iadosti o udelenie prechodného pobytu a iadosti o udelenie trvalého
pobytu na pä rokov vyiada vyjadrenie Slovenskej in96

)
)
98
)
99
)
100
)
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formaènej sluby, ktorá svoje vyjadrenie zale policajnému útvaru do desiatich dní od doruèenia iadosti
o vyjadrenie.
(7) Policajný útvar si môe pri rozhodovaní o iadosti
o udelenie pobytu vyiada od orgánov èlenského tátu
informácie o predchádzajúcom pobyte tátneho prísluníka tretej krajiny. Na poiadanie orgánov èlenského tátu poskytne informácie o pobyte tátneho prísluníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky.
(8) Ak existuje dôvodná obava z ohrozenia bezpeènosti tátu alebo verejného poriadku obèanom Únie
alebo rodinným prísluníkom obèana Únie, ktorý hlási
svoj pobyt, iada o registráciu alebo iada o vydanie dokladu o pobyte rodinného prísluníka obèana Únie,
môe policajný útvar poiada orgány èlenského tátu
o poskytnutie informácie týkajúcej sa predchádzajúcich policajných záznamov o tejto osobe. Informácie
o obèanovi Únie alebo o rodinnom prísluníkovi obèana
Únie si môe policajný útvar vyiada do troch mesiacov od jeho vstupu na územie Slovenskej republiky alebo od ohlásenia pobytu na policajnom útvare.
(9) Ministerstvo vnútra urèí kontaktné miesta na prijímanie a odovzdávanie informácií pod¾a § 33 ods. 8,
§ 36 ods. 4, § 38 ods. 11, § 39 ods. 2, § 54 ods. 1 a § 83
ods. 8.
§ 126
(1) Cudzinec môe vstupova do pracovnoprávneho
vzahu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom,97) prièom splnenie podmienky prechodného pobytu na úèel zamestnania sa nevyaduje
u tátneho prísluníka tretej krajiny, ktorý má udelený
a) prechodný pobyt pod¾a § 24, § 25, § 26, § 27, § 29 alebo § 30,
b) tolerovaný pobyt pod¾a § 58 ods. 1 písm. b),
c) tolerovaný pobyt pod¾a § 58 ods. 2 písm. b) alebo
písm. c), alebo
d) tolerovaný pobyt pod¾a § 58 ods. 3.
(2) Pobyt poèas lehoty na vycestovanie pod¾a § 111
ods. 1 písm. p) sa povauje za oprávnený pobyt.
(3) iadosti a doklady potrebné v konaní pod¾a tohto
zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný
predloi v úradnom preklade98) do tátneho jazyka99)
v origináli alebo osvedèenej kópii;100) môe predloi aj
doklady vydané alebo overené príslunými orgánmi
Èeskej republiky v èeskom jazyku.
(4) Podpisy na èestných vyhláseniach, splnomocneniach, nájomných zmluvách a notárskych zápisniciach
predkladaných v konaniach pod¾a tohto zákona musia
by osvedèené; to neplatí, ak je splnomocnenie vyhlásené do zápisnice pred správnym orgánom.
(5) Doklady, ktoré sú potrebné v konaní pod¾a tohto
zákona a ktoré vydali orgány cudzích tátov, musia by

Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie è. 196/1995 Z. z.).
§ 21 a 24 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 23 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 57 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení v znení zákona
è. 397/2000 Z. z.
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opatrené dolokou vyieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.101)
(6) Úradné tlaèivá potrebné v konaní pod¾a tohto zákona vydáva ministerstvo vnútra; tlaèivá sú vydávané
v dvojjazyèných verziách.
(7) Ministerstvo vnútra a ministerstvo zahranièných
vecí zverejòujú na svojich webových sídlach základné
informácie o právach a povinnostiach cudzincov pod¾a
tohto zákona, ako aj vzory iadostí potrebné na konanie
pod¾a tohto zákona; informácie sa okrem tátneho jazyka zverejòujú aj v anglickom jazyku.
§ 127
(1) Ak sa tátny prísluník tretej krajiny odmietne
podrobi lekárskemu vyetreniu pod¾a § 111 ods. 6, povauje sa na úèely konania pod¾a tohto zákona za plnoletú osobu; ak sa podrobí lekárskemu vyetreniu, povauje sa za plnoletú osobu a do výsledku lekárskeho
vyetrenia na urèenie jeho veku. Ak na základe lekárskeho vyetrenia nie je moné urèi, èi ide o plnoletú
osobu alebo maloletú osobu, na konanie pod¾a tohto
zákona sa povauje za maloletú osobu. Policajný útvar
je povinný pouèi tátneho prísluníka tretej krajiny
o oprávnení nariadi vykonanie lekárskeho vyetrenia
na urèenie veku, spôsobe jeho vykonania a dôsledkoch
vyetrenia na konanie pod¾a tohto zákona, ako aj o dôsledkoch odmietnutia vyetrenia.
(2) Za maloleté diea koná vo veciach pobytu zákonný zástupca. Maloleté diea starie ako 15 rokov môe
kona samostatne vo veciach pobytu na úèely túdia
alebo osobitnej èinnosti; iados o udelenie prechodného pobytu na tieto úèely vak musí by podpísaná zákonným zástupcom maloletého, prièom podpis zákonného zástupcu musí by osvedèený.
(3) Za maloleté diea, ktoré nemá zákonného zástupcu, koná vo veciach pobytu ustanovený opatrovník.
(4) Policajný útvar bezodkladne oznámi nájdenie maloletého tátneho prísluníka tretej krajiny na území
Slovenskej republiky orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na úèely zabezpeèenia postupu pod¾a osobitného predpisu.102)
§ 128
Spracúvanie osobných údajov a iných údajov
pri zabezpeèovaní kontroly hraníc
(1) Na úèely zabezpeèovania kontroly hraníc je policajný útvar oprávnený spracúva tieto osobné údaje
a ïalie údaje:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce
priezviská, dátum narodenia, pohlavie, miesto a tát
narodenia, tátnu príslunos, národnos, rodinný
stav, údaje o cestovnom doklade, o inom doklade
oprávòujúcom na prekroèenie vonkajej hranice,
o vízach, biometrické údaje, cie¾ovú krajinu,
b) mená, priezviská, predchádzajúce priezviská rodin101
102
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ných prísluníkov, dátum a miesto narodenia rodinných prísluníkov, tátnu príslunos rodinných
prísluníkov, trvalé bydlisko rodinných prísluníkov, predchádzajúce bydliská rodinných prísluníkov,
c) údaje o mieste a èase vstupu a vycestovania cez vonkajiu hranicu, dopravnom prostriedku, spolucestujúcich osobách v jednom dopravnom prostriedku,
dobu a úèel pobytu,
d) údaje o neoprávnenom prekroèení tátnej hranice,
zákaze vstupu, zamietnutí vstupu a odopretí vstupu.
(2) Policajný útvar uchováva údaje o cestujúcich zaslané leteckým dopravcom pod¾a § 108 ods. 4 v doèasnom súbore. Policajný útvar je povinný tieto údaje do
24 hodín od ich prijatia po vstupe cestujúcich zlikvidova; to neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie
iných úloh Policajného zboru.
§ 129
Spracúvanie osobných údajov
a iných údajov pri vízach a pobyte
(1) Na úèely konania o víze sú policajný útvar, zastupite¾ský úrad a ministerstvo zahranièných vecí oprávnení spracúva tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko iadate¾a o vízum, jeho rodné
priezvisko, predchádzajúce priezviská, dátum narodenia, pohlavie, miesto a tát narodenia, tátnu príslunos, rodinný stav, údaje o cestovnom doklade,
biometrické údaje,
b) povolanie iadate¾a o vízum, meno a priezvisko jeho
otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho matky, meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho manela, dátum a miesto narodenia jeho manela, meno,
priezvisko a dátum narodenia jeho dieaa, predchádzajúce pobyty iadate¾a o vízum v Slovenskej republike,
c) predchádzajúcu tátnu príslunos iadate¾a o vízum, údaje o jeho trvalom bydlisku, údaje o jeho zamestnávate¾ovi, cie¾ovú krajinu, druh víza, poadovaný poèet vstupov, èas pobytu, údaje o udelených
vízach Slovenskej republiky, úèel cesty, dátum príchodu, dátum odchodu, druh dopravného prostriedku, miesto prvého vstupu, údaje o kontaktnej
osobe v Slovenskej republike, spôsob finanèného zabezpeèenia v Slovenskej republike,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a èíslo
dokladu totonosti pozývajúcej osoby a vzah pozývajúcej osoby k iadate¾ovi o vízum.
(2) Na úèely konania o pobyte sú policajný útvar, zastupite¾ský úrad a ministerstvo zahranièných vecí
oprávnení spracúva osobné údaje tátneho prísluníka tretej krajiny pod¾a odseku 1 písm. a) a b) a
a) jeho titul, národnos, úèel pobytu, najvyie dosiahnuté vzdelanie, údaje o zamestnaní pred príchodom
a po príchode do Slovenskej republiky, miesto a tát

) Dohovor o zruení poiadavky vyieho overenia zahranièných verejných listín (oznámenie è. 213/2002 Z. z.).
) § 27 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
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trvalého bydliska, adresu posledného bydliska, bydlisko v Slovenskej republike, meno ubytovate¾a,
b) predchádzajúce priezviská, tát narodenia, tátnu
príslunos, trvalé bydlisko a bydlisko v Slovenskej
republike jeho manela,
c) dátum narodenia a tátnu príslunos jeho rodièov,
miesto narodenia, tátnu príslunos, trvalé bydlisko a bydlisko jeho dieaa v Slovenskej republike,
mená, priezviská, dátum a miesto narodenia, tátnu
príslunos a trvalé bydlisko jeho súrodencov.
(3) Na úèely registrácie je policajný útvar oprávnený
spracúva osobné údaje obèana Únie a rodinného prísluníka obèana Únie pod¾a odseku 1 písm. a) a údaje
o najvyom dosiahnutom vzdelaní, adrese trvalého
bydliska v cudzine, bydlisku v Slovenskej republike
a údaje o ubytovate¾ovi.
(4) Na úèely konania o administratívnom vyhostení
a konania o zaistení je policajný útvar oprávnený spracúva osobné údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a údaje
o adrese trvalého bydliska cudzinca.
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pobytu na území Slovenskej republiky do 30 dní od
úèinnosti tohto zákona,
(8) Doklad o pobyte vydaný Slovákovi ijúcemu v zahranièí pod¾a doterajích predpisov stráca platnos
najneskôr 30. júna 2012.
(9) Lehota zákazu vstupu urèená pod¾a doterajích
predpisov zostáva v platnosti.
(10) Konania zaèaté pred úèinnosou tohto zákona
sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov; pod¾a tohto
zákona sa dokonèia iba vtedy, ak je to pre osobu priaznivejie.
(11) Ak sa v doterajích predpisoch pouíva pojem
povolenie na prechodný pobyt vo vetkých tvaroch,
povolenie na trvalý pobyt vo vetkých tvaroch a povolenie na tolerovaný pobyt vo vetkých tvaroch, rozumie sa tým prechodný pobyt v príslunom tvare, trvalý pobyt v príslunom tvare a tolerovaný pobyt
v príslunom tvare pod¾a tohto zákona.
§ 132

Prechodné ustanovenia

Zruovacie ustanovenia

§ 130

Zruujú sa:
1. zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení èl. III zákona
è. 408/2002 Z. z., èl. IV zákona è. 480/2002 Z. z.,
èl. I zákona è. 606/2003 Z. z., èl. III zákona 69/2005
Z. z., èl. IV zákona è. 474/2005 Z. z., èl. I zákona
è. 558/2005 Z. z., èl. I zákona è. 693/2006 Z. z.,
èl. IV zákona è. 342/2007 Z. z., èl. III zákona
è. 643/2007 Z. z., èl. II zákona è. 233/2008 Z. z.,
èl. XXIII zákona è. 445/2008 Z. z., èl. II zákona
è. 451/2008 Z. z., èl. I zákona è. 594/2009 Z. z.
a èl. IV zákona è. 223/2011 Z. z.,
2. zákon è. 477/2003 Z. z. o ochrane tátnej hranice
v znení èl. VI zákona è. 558/2005 Z. z., èl. VI zákona
è. 342/2007 Z. z. a èl. XXXI zákona è. 445/2008
Z. z.,
3. výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 07478/2009-OL z 8. apríla 2009, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, e cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie (oznámenie è. 146/2009 Z. z.).

ivnostenský úrad je povinný do 30 dní od úèinnosti
tohto zákona zasla ministerstvu vnútra písomný zoznam vydaných, pozastavených, zaniknutých a zruených oprávnení prevádzkova ivnos tátnych prísluníkov tretej krajiny s povoleným pobytom na území
Slovenskej republiky.
§ 131
(1) Vízum udelené pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za vízum udelené pod¾a tohto zákona.
(2) Povolenie na prechodný pobyt udelené pod¾a doterajích predpisov sa povauje za prechodný pobyt
pod¾a tohto zákona.
(3) Prvé povolenie na trvalý pobyt udelené pod¾a doterajích predpisov sa povauje za trvalý pobyt pod¾a
tohto zákona.
(4) Ïalie povolenie na trvalý pobyt udelené pod¾a
§ 38 ods. 1 písm. a) alebo písm. d) zákona è. 48/2002
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov sa povauje za trvalý pobyt na neobmedzený èas pod¾a tohto
zákona.
(5) Ïalie povolenie na trvalý pobyt udelené pod¾a
§ 38 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona è. 48/2002
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov sa povauje za dlhodobý pobyt pod¾a tohto zákona.
(6) Povolenie na tolerovaný pobyt udelené pod¾a doterajích predpisov sa povauje za tolerovaný pobyt
pod¾a tohto zákona.
(7) Obèan Únie, ktorý sa zdriava na území Slovenskej republiky dlhie ako tri mesiace a ktorý nemá registrované prvé povolenie alebo ïalie povolenie pod¾a
doterajích predpisov, je povinný poiada o registráciu

§ 133
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
Èl. II
Zákon è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení zákona è. 123/1996 Z. z., zákona 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
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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., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona
è. 344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z., zákona
è. 537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona
è. 92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z., zákona
è. 292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z., zákona
è. 200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z., zákona
è. 342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z. a zákona è. 392/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:
16a) § 25 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..
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2. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti Vnútorná správa poloka 24 znie:
Poloka 24
a) iados o udelenie prechodného pobytu na úèel
1. podnikania alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. a) zákona è. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(ïalej len zákon è. 404/2011 Z. z.) ........ 232 eur
2. zamestnania alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. b) zákona
è. 404/2011 Z. z. ............................. 165,50 eura
3. sezónneho zamestnania ........................... 33 eur
4. osobitnej èinnosti alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. d) zákona
è. 404/2011 Z. z. ............................... 99,50 eura
5. zlúèenia rodiny alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. e) zákona
è. 404/2011 Z. z. ............................. 132,50 eura
6. plnenia sluobných povinností
civilnými zlokami ozbrojených síl ............ 66 eur
b) iados o vydanie modrej karty
Európskej únie .................................... 165,50 eura
c) iados o udelenie trvalého pobytu ...... 165,50 eura
d) iados o obnovenie prechodného pobytu na úèel
1. podnikania alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. a) zákona
è. 404/2011 Z. z. ............................. 132,50 eura
2. zamestnania alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. b) zákona
è. 404/2011 Z. z. ............................... 99,50 eura
3. sezónneho zamestnania .................... 16,50 eura
4. osobitnej èinnosti alebo pod¾a
§ 30 ods. 1 písm. d) zákona
è. 404/2011 Z. z. ...................................... 33 eur
5. zlúèenia rodiny alebo pod¾a
§ 30 ods. 1 písm. e) zákona
è. 404/2011 Z. z. ...................................... 66 eur
6. plnenia sluobných povinností
civilnými zlokami ozbrojených síl ............ 33 eur
e) iados o obnovenie modrej karty
Európskej únie ...................................... 99,50 eura
f) Vydanie dokladu o pobyte ........................ 4,50 eura
g) Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada
za znièený, stratený, odcudzený
alebo pokodený doklad ........................ 16,50 eura
h) Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada
za znièený, stratený, odcudzený alebo
pokodený doklad o pobyte opakovane
v priebehu dvoch po sebe
nasledujúcich rokoch ................................... 33 eur
i) iados o udelenie tolerovaného
pobytu .................................................. 99,50 eura
j) iados o predåenie tolerovaného
pobytu ......................................................... 33 eur
k) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území
Slovenskej republiky .................................... 3 eurá
l) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi ........ 33 eur
m) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi
od 5 do 15 rokov ············································ 13 eur
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n) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi
mladiemu ako 5 rokov ................................... 8 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov pod¾a písmen a) a d) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktoré iadajú zlúèenie rodiny
s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov pod¾a písmen a), b), d), e) tejto poloky
sú oslobodené osoby, ktoré sú pedagogickí zamestnanci alebo vysokokolskí uèitelia.
3. Od poplatkov pod¾a písmen a), c), d), i) a j) tejto poloky sú oslobodené osoby mladie ako 18 rokov.
4. Od poplatkov pod¾a písmen a) a d) tejto poloky sú
na základe vzájomnosti oslobodení stáisti, ktorým
sa poskytuje tipendium Ministerstva kolstva,
vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky alebo
tipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na koly v Slovenskej republike na základe
záväzkov z medzinárodných zmlúv.
5. Od poplatku pod¾a písmena c) tejto poloky sú oslobodené osoby, ktoré poiadali o udelenie trvalého
pobytu pod¾a § 43 ods. 1 písm. a) zákona
è. 404/2011 Z. z.
6. Od poplatku pod¾a písmena f) sú oslobodené osoby,
ktoré iadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak
záznamy v òom nezodpovedajú skutoènosti z dôvodu, ktorý nie je závislý od iadate¾a, napríklad pri
zmene názvu obce, ulice alebo jej èíslovania.
7. Od poplatkov pod¾a písmen i) a j) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktoré iadajú o udelenie tolerovaného pobytu pod¾a § 58 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2
písm. a) a c) a ods. 3 zákona è. 404/2011 Z. z.
8. Od poplatku pod¾a písmena l) tejto poloky sú oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt
pod¾a § 58 ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona
è. 404/2011 Z. z
9. Od poplatkov pod¾a písmen l) a n) tejto poloky sú
oslobodené
a) osoby, ktoré iadajú o udelenie tolerovaného pobytu pod¾a § 58 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2
písm. a) zákona è. 404/2011 Z. z.,
b) osoby, ktorým má by cudzinecký pas vydaný
pod¾a § 74 ods. 2 písm. b) a c) zákona è. 404/2011
Z. z.,
c) osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana pod¾a zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Splnomocnenie
Správny orgán môe od vybratia poplatku pod¾a tejto
poloky upusti alebo poplatok zníi z humanitného
dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti..
3. V sadzobníku správnych poplatkov v II. èasti Vnútorná správa v oslobodení k poloke 26 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
2. Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení rodinní prísluníci obèanov Únie.16c)
3. Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení ro-
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dinní prísluníci obèanov Slovenskej republiky
v rozsahu rodinných prísluníkov obèanov Únie pod¾a
druhého bodu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16c znie:

16c) § 2 ods. 5 zákona è. 404/2011 Z. z..

Doterajie body 2 a 3 sa oznaèujú ako body 4 a 5.
4. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. èasti
Konzulárne poplatky sa poloka 240 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) Podanie odvolania proti rozhodnutiu,
ktorým bola iados o udelenie
schengenského víza zamietnutá, alebo
proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené
schengenské vízum zruené
alebo odvolané ........................................... 30 eur.
5. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. èasti
Konzulárne poplatky sa oslobodenie k poloke 240 dopåòa bodom 4, ktorý znie:
4. Od poplatku pod¾a písmena e) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu
útvaru Policajného zboru, a rodinní prísluníci
azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana..
6. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. èasti
Konzulárne poplatky sa splnomocnenie k poloke 240
dopåòa bodom 5, ktorý znie:
5. Správny orgán vráti poplatok pod¾a písmena e),
ak sa odvolaniu vyhovie..
7. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. èasti
Konzulárne poplatky poloka 242 znie:
Poloka 242
a) iados o udelenie prechodného pobytu na úèel
1. podnikania alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. a) zákona è. 404/2011 Z. z. .. 232 eur
2. zamestnania alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. b) zákona
è. 404/2011 Z. z. ............................. 165,50 eura
3. sezónneho zamestnania ........................... 33 eur
4. osobitnej èinnosti alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. d) zákona
è. 404/2011 Z. z. ............................... 99,50 eura
5. zlúèenia rodiny alebo pod¾a § 30
ods. 1 písm. e) zákona
è. 404/2011 Z. z. ............................. 132,50 eura
6. plnenia sluobných povinností
civilnými zlokami ozbrojených síl ............ 66 eur
b) iados o vydanie modrej karty
Európskej únie .................................... 165,50 eura
c) iados o udelenie trvalého pobytu
na pä rokov ........................................ 165,50 eura
Oslobodenie
1. Od poplatku pod¾a písmena a) tejto poloky sú oslobodené osoby, ktoré iadajú zlúèenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov pod¾a písmen a) a c) tejto poloky sú
oslobodené osoby mladie ako 18 rokov.
3. Od poplatku pod¾a písmena a) tejto poloky sú na zá-
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klade vzájomnosti oslobodení stáisti, ktorým sa
poskytuje tipendium Ministerstva kolstva Slovenskej republiky alebo tipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na koly v Slovenskej
republike na základe záväzkov z medzinárodných
zmlúv.
4. Od poplatku pod¾a písmena c) tejto poloky sú oslobodené osoby, ktoré poiadali o udelenie trvalého
pobytu pod¾a § 43 ods. 1 písm. a) zákona
è. 404/2011 Z. z..
Èl. III
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z., zákona è. 136/2004 Z. z.,
zákona è. 544/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 11/2006 Z. z., zákona è. 278/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z. a zákona
è. 241/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:
§ 32a
(1) Pred vydaním povolenia na prevádzkovanie letiska, ktoré je urèené na medzinárodné lety do tátu, ktorý neuplatòuje ustanovenia osobitného predpisu o zruení kontrol vnútorných hraníc8aa) (ïalej len tretia
krajina), je letecký úrad povinný poiada ministerstvo vnútra o stanovisko, èi dotknuté letisko spåòa podmienky na zabezpeèovanie kontroly hraníc útvarom
Policajného zboru. Letecký úrad nevydá povolenie na
prevádzkovanie letiska, ak pod¾a stanoviska ministerstva vnútra dotknuté letisko nespåòa podmienky na zabezpeèovanie kontroly hraníc útvarom Policajného
zboru.
(2) Podmienkami na zabezpeèovanie kontroly hraníc
útvarom Policajného zboru pod¾a odseku 1 je najmä
a) vybudovaná infratruktúra8ab) v podobe stavebných
úprav zamedzujúca vzájomnému fyzickému kontaktu osôb cestujúcich na vnútorných linkách8ac) s oso-
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bami cestujúcimi na linkách z tretích krajín a do tretích krajín,
b) vybudované a oznaèené koridory pod¾a osobitného
predpisu8ad) a súvisiaca infratruktúra na vykonávanie hraniènej kontroly8ae) osôb,
c) zabezpeèený priestor, ktorý nie je verejne prístupný,
vrátane tranzitného priestoru, aby sa zabránilo
opusteniu tohto priestoru cestujúcimi mimo priestorov hraniènej kontroly.
(3) Podmienky pod¾a odseku 2 musí letisko pod¾a odseku 1 spåòa poèas celej doby prevádzky. Ministerstvo
vnútra podá leteckému úradu návrh na zruenie povolenia na prevádzkovanie letiska, ak dotknuté letisko
prestane spåòa niektorú z podmienok pod¾a odseku 2.
Stanovisko ministerstva vnútra je pre letecký úrad záväzné.
(4) Ministerstvo vnútra je pred podaním návrhu na
zruenie povolenia na prevádzkovanie letiska pod¾a odseku 3 povinné poiada prevádzkovate¾a dotknutého
letiska o bezodkladné zabezpeèenie splnenia podmienok ustanovených v odseku 2. Ministerstvo vnútra je
na zabezpeèenie splnenia podmienok pod¾a odseku 2
povinné poskytnú prevádzkovate¾ovi letiska primeranú lehotu.
(5) Podmienku pod¾a odseku 2 písm. a) nemusí spåòa letisko, na ktorom nízka intenzita prepravy nepredstavuje nebezpeèenstvo vzájomného fyzického kontaktu osôb cestujúcich na vnútorných linkách s osobami
cestujúcimi na linkách z tretích krajín a do tretích krajín..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8aa a 8ae znejú:

8aa) Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex
Spoloèenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4.
2006) v platnom znení.
8ab
) Príloha VI bod 2.1.1. nariadenia (ES) è. 562/2006.
8ac
) Èl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) è. 562/2006.
8ad
) Èl. 9 ods. 1 nariadenia (ES) è. 562/2006.
8ae
) Èl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) è. 562/2006..

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 404/2011 Z. z.

VZOR
iados o letecký tranzit cudzinca
(iadajúca jednotka)

Miesto/dátum:

Orgán:

Tel./Fax/e-mail:

Adresa:

Meno úradníka:
Podpis

(Doiadaná jednotka)
Orgán:
Adresa:

Veobecné informácie o tátnom prísluníkovi tretej krajiny, ktorého sa doiadanie týka
Doiadanie è.

Priezvisko

Meno

m/

Dátum
narodenia

Miesto
narodenia

tátne
obèianstvo

Cestovný
doklad
è. /typ/
platnos

Èíslo víza
vydaného
treou
krajinou
(ak sa
vyaduje)

1
2

Údaje o lete
Èíslo letu

Z

Dátum
odletu

Hodina

Do

Dátum
príletu

Hodina

Podrobné informácie
Má tátny prísluník tretej krajiny sprievod?

Mená a funkcie:

?

áno

?

nie

?

áno

?

nie

?

áno

?

nie

Ak áno, pecifikujte:

Nákazlivé identifikovate¾né ochorenia? *

?

áno

?

nie

Ak áno, pecifikujte:

Predchádzajúce neúspené pokusy o odsun?

?

áno

?

nie

Ak áno, uveïte dôvody:

Odporúèa sa prítomnos policajného sprievodu
na letisku?
Je potrebná lekárska starostlivos?
( )

(*) Tieto informácie sa poskytnú v súlade s pouite¾ným vnútrotátnym alebo medzinárodným právom.

Strana 3538

Zbierka zákonov è. 404/2011

Èiastka 126

Ïalie poznámky

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

Rozhodnutie doiadanej jednotky
Tranzit sa povo¾uje
?
Tranzit sa nepovo¾uje
?
Dôvody: ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________
Meno/podpis/dátum
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Príloha è. 2
k zákonu è. 404/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení tátnych prísluníkov tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4; Ú. v. ES L 149, 2. 6. 2011).
2. Smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorou sa dopåòajú ustanovenia èlánku 26 Dohovoru, ktorým sa
vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.19/zv. 4; Ú. v. ES L 187,
10. 7. 2001).
3. Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúèenie rodiny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 19/zv. 6; Ú. v. EÚ L 251, 3. 10. 2003).
4. Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení tátnych prísluníkov tretích krajín,
ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. EÚ L 16,
23. 1. 2004).
5. Smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na úèely leteckého odsunu
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 492/2011 z 5. apríla 2011 (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve obèanov Únie a ich rodinných
prísluníkov vo¾ne sa pohybova a zdriava sa v rámci územia èlenských tátov, ktorá mení a dopåòa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruí 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 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ
L 158, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 492/2011 z 5. apríla 2011 (Ú. v.
EÚ L, 27. 5. 2011).
7. Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných tátnym prísluníkom tretích krajín, ktorí sú obeami nezákonného obchodovania s ¾uïmi alebo ktorí boli predmetom konania
umoòujúceho nelegálne prisahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslunými orgánmi (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7; Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004).
8. Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamova údaje o cestujúcich (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7; Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004).
9. Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia tátnych prísluníkov tretích krajín
na úèely túdia, výmen iakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovo¾nej sluby (Ú. v. EÚ L 375,
23. 12. 2004).
10. Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania tátnych prísluníkov tretích
krajín na úèely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3. 11. 2005).
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoloèných normách a postupoch èlenských tátov na úèely návratu tátnych prísluníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdriavajú
na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008).
12. Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu tátnych prísluníkov tretích
krajín na úèely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy
pre sankcie a opatrenia voèi zamestnávate¾om tátnych prísluníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdriavajú na území èlenských tátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).
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405
ZÁKON
z 21. októbra 2011
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) pôsobnos orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
b) povinnosti osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
c) rastlinolekárske opatrenia proti zavleèeniu organizmov kodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich rozirovaniu,
d) podmienky schva¾ovania úèinných látok, safenerov
a synergentov,1) uvádzania na trh, pouívania a kontroly prípravkov na ochranu rastlín,2) adjuvantov,1)
e) podmienky skúania biologickej úèinnosti prípravkov na ochranu rastlín pod¾a zásad správnej experimentálnej praxe3) a osvedèovania pracovísk na vykonávanie skúok biologickej úèinnosti pod¾a zásad
správnej experimentálnej praxe,
f) podmienky evidencie, pouívania a kontroly aplikaèných zariadení,
g) sankcie za poruenie povinností.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) rastlinolekárskou starostlivosou opatrenia, ktoré
zabraòujú zavleèeniu a rozirovaniu kodlivých organizmov a pôsobeniu kodlivých èinite¾ov,
b) rastlinolekárskou kontrolou doh¾ad orgánov rastlinolekárskej starostlivosti nad dodriavaním povinností uloených osobám týmto zákonom alebo osobitným predpisom,4)
c) rastlinou ivá rastlina a jej bliie urèené èasti vrátane osiva; za ivé èasti rastlín sa povaujú
1. plody v botanickom zmysle okrem hlboko zmrazených plodov,
2. zelenina okrem hlboko zmrazenej zeleniny,
3. h¾uzy, podcibulie, cibule a rizómy,
1

4. rezané kvety,
5. odrezky s olistením,
6. zoaté stromy s olistením,
7. listy a olistenie,
8. pletivové kultúry rastlín,
9. ivé pele,
10. oèká, odrezky a tepy,
11. akéko¾vek iné èasti rastlín,
d) rastlinným produktom nespracovaný alebo jednoduchým spôsobom spracovaný produkt rastlinného
pôvodu,
e) iným predmetom vec iná ako rastlina alebo rastlinný
produkt, ktoré môu prenáa kodlivé organizmy
a ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole,
f) kodlivým organizmom druh, kmeò alebo biotyp
rastliny, ivoèícha alebo choroboplodného èinite¾a,
ktorý je kodlivý pre rastliny alebo rastlinné produkty,
g) kodlivým èinite¾om fyzikálne faktory a chemické
faktory, ktoré spôsobujú nepriaznivé zmeny zdravotného stavu rastlín,
h) rastlinným pasom úradný doklad, ktorý potvrdzuje,
e sú splnené podmienky, ktoré sa týkajú rastlinolekárskej starostlivosti, a ktorý je tandardizovaný
1. na úrovni Európskej únie pre rôzne typy rastlín
alebo rastlinných produktov a
2. právnickou osobou urèenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej len kontrolný ústav) alebo úradným
orgánom èlenského tátu Európskej únie (ïalej
len èlenský tát) alebo tátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom
priestore,
i) fytocertifikátom rastlinolekárske osvedèenie, ktoré
je medzinárodne uznávaným úradným dokladom,
ktorý osvedèuje zdravotný stav a pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pri ich vývoze, dovoze a opätovnom vývoze,
j) chránenou zónou územie v èlenskom táte, na ktorom
1. nie je usídlený alebo endemický jeden alebo viac
kodlivých organizmov5) napriek priaznivým podmienkam na ich usídlenie, prièom sú usídlené
v jednej alebo vo viacerých èastiach èlenských
tátov,

) Èl. 2 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zruení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
2
) Èl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
3
) Èl. 3 ods. 20 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
4
) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavleèeniu a rozirovaniu organizmov kodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorích predpisov, nariadenie (ES) è. 1107/2009.
5
) Prílohy è. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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2. existuje nebezpeèenstvo, e sa urèité kodlivé organizmy za priaznivých ekologických podmienok
usídlia na urèitých plodinách napriek skutoènosti, e tieto organizmy nie sú usídlené ani endemické v èlenských tátoch,
k) karanténou súbor preventívnych, kontrolných, izolaèných a eradikaèných opatrení s cie¾om zabránenia výskytu, potlaèenia, zachovania alebo eradikácie populácie kodlivého organizmu na urèitom
území,
l) prieskumom výskytu kodlivých organizmov úradný
prieskum vykonávaný poèas urèitého obdobia na
úèely zistenia vlastností populácie kodlivých organizmov alebo ich výskytu,
m) monitoringom kodlivých organizmov sústavný proces sledovania a vyhodnocovania populácie kodlivých organizmov a ich vlastností,
n) signalizáciou urèenie termínu zásahu proti kodlivým organizmom,
o) eradikáciou uplatnenie vhodných opatrení na úèely
znièenia kodlivého organizmu,
p) miestom vstupu priestor, kde sa rastliny, rastlinné
produkty, iné predmety alebo prípravky na ochranu
rastlín doviezli po prvýkrát na územie èlenského tátu; letisko, ak ide o leteckú prepravu, prístav, ak ide
o rieènu prepravu, eleznièná stanica, ak ide o elezniènú prepravu a ak ide o inú prepravu, sídlo colného
úradu, ktorý je miestne prísluný pre oblas, v ktorej
vstupujú na colné územie èlenského tátu,
q) opätovným vývozom vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré neboli vypestované
alebo vyrobené v èlenskom táte, do tátu, ktorý nie
je èlenským tátom (ïalej len tretia krajina),
r) suiaròou technické zariadenie na nièenie kodlivých organizmov v obalovom materiáli a obaloch
z dreva,
s) výrobòou priestor, v ktorom sa prípravky na ochranu rastlín vyrábajú alebo upravujú do podoby na
uvedenie na trh,
t) ukazovate¾om rizika výsledok metódy výpoètu, ktorá
sa pouíva na hodnotenie rizík prípravkov na ochranu rastlín pre zdravie ¾udí a ivotné prostredie,
u) existujúcou úèinnou látkou úèinná látka, ktorá bola
uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v tátoch, ktoré
sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a je uvedená v osobitnom
predpise,6)
v) novou úèinnou látkou úèinná látka, ktorá nebola
uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v tátoch, ktoré
sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
6

Strana 3541

w) arou rovnorodé mnostvo prípravku na ochranu
rastlín vyrobené v jednom výrobnom cykle, ktoré má
spoloèné charakteristiky,
x) referenèným prípravkom prípravok na ochranu
rastlín autorizovaný v Slovenskej republike,
y) paralelným prípravkom prípravok na ochranu rastlín autorizovaný v èlenskom táte pôvodu, ktorý je
identický s referenèným prípravkom,
z) paralelným obchodom uvedenie paralelného prípravku na trh alebo uvedenie prípravku na osobnú
spotrebu,
aa) tank-mix kombináciou zmes dvoch alebo viac prípravkov na ochranu rastlín pripravená na okamitú
aplikáciu,
ab) aplikaèným zariadením zariadenie urèené na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín vrátane prísluenstva, ktoré je dôleité na jeho úèinné fungovanie.
§3
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) je orgánom rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý
a) riadi výkon tátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
b) schva¾uje na návrh kontrolného ústavu akèné plány
eradikácie kodlivých organizmov,
c) vypracúva koncepciu, koordinuje tvorbu a schva¾uje národný akèný plán v oblasti prípravkov na ochranu rastlín,
d) poveruje právnickú osobu na výkon èinnosti pod¾a
§ 5 a 6,
e) poveruje fyzické osoby-podnikate¾ov alebo právnické
osoby na zabezpeèovanie pravidelného odborného
vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín,
f) zriaïuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky, Ministerstvom kolstva, vedy,
výskumu a portu Slovenskej republiky a Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky odbornú komisiu pre prípravky na ochranu rastlín
a aplikaèné zariadenia na ochranu rastlín,
g) ude¾uje výnimky pri mimoriadnych situáciách pod¾a
§ 26,
h) spracúva kadoroène správu o ukazovate¾och rizika
spojených s pouívaním prípravkov na ochranu
rastlín a sprístupòuje ju verejnosti,
i) poaduje od odborných pracovísk záväzné stanoviská pri plnení povinností vyplývajúcich z osobitného
predpisu,7)

) Napríklad nariadenie Komisie (EHS) è. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého
stupòa pracovného programu, na ktorý sa vzahuje èlánok 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu
rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) è. 451/2000 z 28. februára 2000, ktorým
sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonanie druhej a tretej etapy pracovného programu pod¾a èlánku 8 (2) smernice Rady
91/414/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 28) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) è. 1490/2002 zo 14. augusta 2002
stanovujúce ïalie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v èlánku 8 ods. 2 smernice Rady
91/414/EHS a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 451/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) è. 1112/2002 z 20. júna 2002 ustanovujúce podrobné pravidlá vykonávania tvrtej etapy pracovného programu
uvedeného v èlánku 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v platnom znení, nariadenie Komisie
(ES) è. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie tvrtej etapy pracovného programu, na
ktorý sa vzahuje èlánok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 379, 24. 12. 2004) v platnom znení.
7
) Nariadenie (ES) è. 1107/2009.
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j) urèuje právnickú osobu, ktorá vykonáva povinnosti
kontrolného ústavu,
k) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu kontrolného
ústavu,
l) vyhlasuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej len
vestník)
1. opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozirovania kodlivých organizmov,
2. zoznamy autorizovaných prípravkov na ochranu
rastlín a paralelných prípravkov,
3. zoznamy autorizovaných prípravkov na ochranu
rastlín na menej významné pouitie.
§4
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav je orgánom rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý
a) vydáva osvedèenie o registrácii výrobcov a dovozcov
pod¾a § 11 ods. 1 (ïalej len výrobca a dovozca),
b) vedie register výrobcov a dovozcov,
c) rozhoduje o
1. autorizácii prípravkov na ochranu rastlín,
2. udelení povolenia na paralelný obchod,
3. udelení povolenia na pouívanie prípravku na
ochranu rastlín na úèely výskumu a vývoja,
4. preba¾ovaní prípravkov na ochranu rastlín,
d) vydáva fytocertifikáty, rastlinné pasy, náhradné
rastlinné pasy a ude¾uje oprávnenie na vydávanie
rastlinných pasov,
e) zisuje a vedie evidenciu výskytu kodlivých organizmov a kodlivých èinite¾ov vrátane inváznych
druhov,8) zisuje príèiny pokodenia rastlín alebo
rastlinných produktov kodlivými organizmami alebo kodlivými èinite¾mi a vyhodnocuje mieru ich rizika,
f) vykonáva signalizáciu oetrenia proti kodlivým organizmom, ich diagnostiku a prieskum a monitoring
vybraných kodlivých organizmov,
g) predkladá ministerstvu opatrenia na predchádzanie
výskytu a rozirovania kodlivých organizmov,
h) vydáva metodické pokyny na rastlinolekárske kontroly a zabezpeèuje ich výkon pod¾a § 14 ods. 2,
i) odoberá vzorky a vykonáva rozbory rastlín, rastlinných produktov, pôd, prípravkov na ochranu rastlín
a na základe výsledkov rozborov vydáva protokoly
o skúke a závereèné správy alebo túdie,
j) prijíma iadosti na hodnotenie úèinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných
látok, prípravkov na ochranu rastlín, koordinuje
proces ich hodnotenia a vydáva rozhodnutia,
k) vypracúva odborné stanoviská a hodnotiace správy
pre oblas identity a fyzikálno-chemických vlastností, analytických metód a biologickej úèinnosti,
8
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l) spolupracuje s odbornými pracoviskami pri plnení
povinností,7)
m) vedie zoznam autorizovaných a povolených prípravkov na ochranu rastlín a zoznam menej významných
pouití,
n) poskytuje údaje, informácie a správy Európskej komisii (ïalej len Komisia), Európskemu úradu pre
bezpeènos potravín, medzinárodným organizáciám,
prísluným orgánom èlenských tátov a tretích krajín a spolupracuje s Centrom pre chemické látky
a prípravky a s Európskou chemickou agentúrou,9)
o) schva¾uje a vydáva metodické pokyny a metodiky
o autorizácii a povolení prípravkov na ochranu rastlín, skúania ich biologickej úèinnosti, vydávania
certifikátu správnej experimentálnej praxe,
p) uchováva informácie a poskytuje informácie o prípravkoch na ochranu rastlín,
q) vykonáva úradné kontroly prípravkov na ochranu
rastlín,
r) je referenèným laboratóriom pre chemickú laboratórnu kontrolu prípravkov na ochranu rastlín,
s) vykonáva skúanie biologickej úèinnosti prípravkov
na ochranu rastlín pod¾a zásad správnej experimentálnej praxe,
t) podie¾a sa na vypracúvaní národného akèného plánu
v oblasti prípravkov na ochranu rastlín,
u) vypracúva tatistické preh¾ady predaja a spotreby
prípravkov na ochranu rastlín a predkladá ich tatistickému úradu Slovenskej republiky,
v) vykonáva kontrolu dokladov osvedèujúcich splnenie
podmienok evidencie a kontroly aplikaèných zariadení a kontrolu ES vyhlásenia o zhode10) aplikaèných zariadení,
w) rozhoduje o povoleniach na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a vykonáva kontrolu leteckých aplikácií,
x) schva¾uje lektorov odborného vzdelávania v oblasti
prípravkov na ochranu rastlín (ïalej len odborné
vzdelávanie) a vedie ich evidenciu,
y) prejednáva priestupky a iné správne delikty.
§5
Poverené lesnícke centrum
Poverené lesnícke centrum na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a) vykonáva signalizáciu oetrenia proti kodlivým organizmom v lesoch,
b) zisuje výskyt a vedie evidenciu kodlivých organizmov v lesoch,
c) zabezpeèuje diagnostiku kodlivých organizmov
a kodlivých èinite¾ov v lesoch a zisuje príèiny pokodenia lesných porastov kodlivými organizmami
alebo kodlivými èinite¾mi,
d) vyhodnocuje mieru rizika kodlivých organizmov
v lesoch, vykonáva prieskum a monitoring vybraných kodlivých organizmov v lesoch,

) § 7 ods. 1 písm. c) zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
) § 18 ods. 1 písm. a) zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (chemický zákon).
10
) § 10 ods. 4 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
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e) navrhuje obvodnému lesnému úradu nariadenie vykonania rastlinolekárskych opatrení pod¾a § 9
ods. 6,
f) schva¾uje a vydáva metodické pokyny, metodiky
o skúaní biologickej úèinnosti prípravkov na ochranu rastlín urèených na ochranu lesa a vykonáva
skúanie ich biologickej úèinnosti pod¾a zásad
správnej experimentálnej praxe,
g) vypracúva odborné stanoviská pre oblas prípravkov na ochranu rastlín pouívaných v lesnom hospodárstve,
h) zabezpeèuje odborné vzdelávanie na získanie osvedèenia na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
v lesnom hospodárstve,
i) poskytuje kontrolnému ústavu údaje pod¾a § 35,
j) podie¾a sa na vypracúvaní národného akèného plánu
v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
§6
Poverená organizácia
(1) Poverená organizácia na úseku rastlinolekárskej
starostlivosti
a) zabezpeèuje evidenciu a vedie zoznam evidovaných
typov aplikaèných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín (ïalej len zoznam aplikaèných zariadení),
b) vykonáva, metodicky usmeròuje kontrolu aplikaèných zariadení a suiarní a vydáva osvedèenie
o technologickej spôsobilosti suiarne,
c) posudzuje technické vlastnosti obalov11) prípravkov
na ochranu rastlín pre neprofesionálnych pouívate¾ov, ktorým je fyzická osoba, ktorá neuvádza na trh
rastliny alebo rastlinné produkty òou oetrené prípravkami na ochranu rastlín,
d) vykonáva posudzovanie zhody,10)
e) podie¾a sa na vypracúvaní národného akèného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
(2) Poverená organizácia pod¾a odseku 1 môe niektorými svojimi èinnosami ïalej poveri fyzickú osobu-podnikate¾a alebo právnickú osobu len so súhlasom ministerstva.
§7
Odborné pracoviská
Odborné pracovisko poverené ministerstvom, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky alebo
Ministerstvom kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
a) spolupracuje s kontrolným ústavom,
11
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b) vypracúva zoznam protokolov z testov a správ zo
túdií,12)
c) spolupracuje s Európskym úradom pre bezpeènos
potravín a s Komisiou v oblasti hodnotenia úèinných
látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok,
d) vyjadruje sa k pouitiu prípravkov na ochranu rastlín v osobitných oblastiach,
e) vypracúva systém národnej klasifikácie prípravkov na
ochranu rastlín pre oblas ivotného prostredia a ekotoxikológie vrátane vèiel a necie¾ových èlánkonocov,
f) eviduje otravy necie¾ových organizmov prípravkami
na ochranu,
g) posudzuje riziko úèinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok a vetkých prípravkov na ochranu rastlín, vypracúva hodnotiace
správy, odborné posudky a stanoviská v oblasti
1. zdravia ¾udí,
2. ivotného prostredia,
3. necie¾ových organizmov,
4. vèiel a necie¾ových èlánkonocov,
h) navrhuje opatrenia na zníenie rizika,
i) podie¾a sa na vypracúvaní národného akèného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
§8
Povinnosti osôb na úseku
rastlinolekárskej starostlivosti
(1) Osoby sú na úseku rastlinolekárskej starostlivosti povinné
a) dodriava zásady správnej praxe pri ochrane rastlín,13) opatrenia pod¾a osobitných predpisov14)
a opatrenia na predchádzanie zavleèenia a rozirovania kodlivých organizmov, na ich kontrolu, eradikáciu a zamedzenie ich ïalieho rozirovania tak,
aby v dôsledku ich zavleèenia a premnoenia nevznikla koda iným osobám a aby nedolo k pokodeniu zdravia ¾udí a zvierat, ivotného prostredia
a zdravotného stavu rastlín,
b) oznámi bezodkladne kontrolnému ústavu výskyt,
rozirovanie alebo podozrenie z výskytu kodlivých
organizmov5) alebo príznaky napadnutia alebo pokodenia týmito kodlivými organizmami,
c) uvádza na trh len autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín, pouíva len autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín pod¾a návodu a podmienok uvedených na etikete,
pod¾a zásad správnej praxe pri ochrane rastlín a za
podmienok uvedených v osobitnom predpise,15)
skladova prípravky na ochranu rastlín, manipulova s nimi a naklada s ich obalmi a zvykami tak,
aby nebolo ohrozené zdravie ¾udí a ivotné prostredie,16)

) § 2 písm. a) zákona è. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
12
) Èl. 60 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
13
) Èl. 3 ods. 18 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
14
) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) Zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
) Èl. 3 ods. 13 nariadenia (ES) è. 1107/2009.

Strana 3544

Zbierka zákonov è. 405/2011

d) poskytnú súèinnos zamestnancovi kontrolného
ústavu (ïalej len fytoinpektor) pri výkone oprávnení pod¾a § 10 a zamestnancovi colného úradu pri
výkone oprávnení pod¾a § 34,
e) pouíva len také aplikaèné zariadenia, ktoré spåòajú podmienky evidencie pod¾a § 29 a kontroly pod¾a
§ 30,
f) dodriava pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti.
(2) Profesionálny pouívate¾17) a distribútor musia
manipulova s prípravkami na ochranu rastlín tak, aby
neohrozovali zdravie ¾udí ani ivotné prostredie. Medzi
tieto èinnosti patrí najmä
a) skladovanie, manipulácia, riedenie a mieanie prípravkov na ochranu rastlín,
b) manipulácia s obalmi a zvykami prípravkov na
ochranu rastlín,
c) znekodòovanie zmesí z nádrí po aplikácii prípravkov na ochranu rastlín,
d) èistenie pouitých aplikaèných zariadení.
§9
Výkon rastlinolekárskej kontroly
a rastlinolekárske opatrenia
(1) Fytoinpektor vykonáva
a) rastlinolekársku kontrolu zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
totonosti zásielky a dokladov pri premiestòovaní,
dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a ich tranzite,
b) kontrolu pestovania, výroby, spracovania a uvádzania na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných
predmetov vrátane kontroly registrovaných subjektov pod¾a § 11 a kontroly rastlinných pasov,
c) rastlinolekársku kontrolu èinnosti osôb uvedených v § 8,
d) kontrolu uvádzania na trh, skladovania, pouívania
a znekodòovania prípravkov na ochranu rastlín,
e) kontrolu pouívania aplikaèných zariadení, kontrolu dokladov osvedèujúcich splnenie podmienok evidencie pod¾a § 29 a kontroly aplikaèných zariadení
pod¾a § 30, kontrolu ES vyhlásenia o zhode10) aplikaèných zariadení a kontrolu suiarní,
f) pozastavenie zásielky,
g) kontrolu dokladov prípravkov na ochranu rastlín pri
ich dovoze pod¾a § 34, vývoze a tranzite,18)
h) prieskum a monitoring vybraných kodlivých organizmov.
(2) Kontrolný ústav na základe výsledkov rastlinolekárskej kontroly rozhodnutím môe osobe
a) zakáza, obmedzi alebo urèi spôsob pestovania
rastlín, ich zberu, pozberovej úpravy, uvádzania na
trh, priemyselného spracovania a iného pouitia
rastlín a rastlinných produktov,
b) zakáza alebo urèi spôsob vyuívania pozemkov,
skladov a prevádzok, ako aj prepravy rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov,
17

)
)
19
)
20
)
21
)
18
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c) zakáza spracúva alebo uvádza na trh rastliny,
rastlinné produkty a iné predmety, v ktorých výskyt
kodlivých organizmov spôsobil ich zdravotnú kodlivos,
d) urèi spôsob asanácie pozemku alebo objektu, ktoré
sú napadnuté kodlivými organizmami,
e) navrhnú vyhlásenie karantény alebo zruenie karantény obvodnému pozemkovému úradu,
f) zakáza uvádza na trh a pouíva prípravky na
ochranu rastlín, ak nie sú autorizované alebo povolené na uvádzanie na trh,
g) zakáza pouíva neregistrované suiarne a suiarne bez osvedèenia o technologickej spôsobilosti pod¾a § 11 ods. 1 alebo aplikaèné zariadenia, ak nie sú
evidované pod¾a § 29 alebo ak u nich nie je vykonaná
kontrola pod¾a § 30, alebo ak má dôvodné podozrenie na základe kontroly pod¾a odseku 1 písm. e), e
uvedené zariadenie nespåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu,10)
h) zakáza spracúva alebo uvádza na trh také rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pri ktorých
ochrane sa nedodrali podmienky pouitia prípravkov na ochranu rastlín,
i) nariadi povinné testovanie rastlín alebo rastlinných produktov na prítomnos kodlivých organizmov alebo na rezistenciu proti nim,
j) nariadi preventívnu ochranu ohrozených porastov
alebo ich likvidáciu,
k) nariadi likvidáciu inváznych druhov,8)
l) nariadi znekodnenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa stali odpadom pod¾a § 32 ods. 10,
m) nariadi testovanie pôdy, rastlín a rastlinných produktov na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín,
n) zakáza alebo obmedzi vstup na zamorené pozemky,
o) zakáza premiestòova rastlinné organizmy alebo ivoèíne organizmy, ktoré sú írite¾mi kodlivých organizmov,
p) nariadi stiahnutie are prípravku na ochranu
rastlín z trhu, ak sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe19) rozborom zistilo, e kvalitatívne
alebo kvantitatívne zloenie prípravku na ochranu
rastlín u nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentaènom súbore údajov.
(3) Kontrolný ústav rozhodnutím môe uloi rastlinolekárske opatrenie vo forme zákazu uvádzania na trh
alebo zákazu pouívania prípravku na ochranu rastlín
pod¾a osobitného predpisu.20)
(4) Prísluný obvodný pozemkový úrad21) na návrh
kontrolného ústavu pod¾a odseku 2 písm. e) vyhlasuje
karanténu a zruuje karanténu.
(5) Ak ten, komu je rozhodnutím uloená povinnos
vykona niektoré z opatrení pod¾a odseku 2, takéto
opatrenie nevykonal v urèenej lehote, môe kontrolný
ústav zabezpeèi vykonanie opatrenia na náklady príslunej osoby.

Èl. 3 ods. 25 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
§ 2 písm. a) zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 9 zákona è. 67/2010 Z. z.
Èl. 71 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
§ 5 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona è. 518/2003 Z. z.
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(6) Ak sa napriek vykonaniu opatrenia pod¾a odseku 2
na urèitom území vyskytnú v znaènom rozsahu kodlivé organizmy alebo ak je odôvodnená obava z ich rozirovania, prísluný obvodný pozemkový úrad21) na návrh kontrolného ústavu alebo prísluný obvodný lesný
úrad22) na návrh povereného lesníckeho centra, nariadi
vykonanie rastlinolekárskych opatrení.
(7) Náklady na úhradu nariadených rastlinolekárskych opatrení pod¾a odseku 6 uhrádza ten, kto uíva
oetrené pozemky, a to pod¾a pomeru uívanej výmery
pozemkov k celkovej výmere oetrených pozemkov.
(8) Kontrolný ústav môe uloi rastlinolekárske
opatrenie vo forme doèasného zákazu uvádzania na trh
alebo doèasného zákazu pouívania prípravku na
ochranu rastlín, ak je podozrenie, e tento predstavuje
závané riziko pre zdravie ¾udí, zvierat alebo pre ivotné
prostredie.
§ 10
Oprávnenia fytoinpektora pri výkone
rastlinolekárskej kontroly
Fytoinpektor je na úèely vykonania rastlinolekárskej kontroly oprávnený
a) vstupova
1. na pozemky23) a do prevádzkových priestorov,
v ktorých sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné
predmety pestujú, vyrábajú, pouívajú, skladujú,
uvádzajú na trh alebo sú v nich inak prítomné,
2. do výrobní, predajní, skladov a priestorov, v ktorých sa nachádzajú prípravky na ochranu rastlín
alebo prípravky, ktoré sú odpadom pod¾a § 32
ods. 10, alebo v ktorých sa s nimi manipuluje,
3. do dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravujú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety a prípravky na ochranu rastlín,
b) vykonáva potrebné zisovania vrátane odoberania
vzoriek rastlín, rastlinných produktov alebo iných
predmetov vrátane pôdy, vody a prípravkov na
ochranu rastlín v rozsahu potrebnom na vykonanie
kontroly,
c) nahliada do evidencie, dokladov a iných písomností
týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly, robi si
z nich výpisy a poadova vyhotovenie ich kópií,
d) poadova vysvetlenie, úplné údaje a informácie
o vetkých èinnostiach a zariadeniach pod¾a písmen
a) a c),
e) vykonáva kontrolu dokladov osvedèujúcich splnenie podmienok evidencie pod¾a § 29, kontroly aplikaèných zariadení pod¾a § 30 a splnenie poiadaviek
pod¾a osobitného predpisu,10)
f) vykonáva kontrolu registrovaných subjektov a suiarní pod¾a § 11,
g) vykona pri kontrole internetovej alebo inej formy
predaja24) prípravkov na ochranu rastlín na základe
poverenia kontrolným ústavom kontrolný nákup.
22
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§ 11
Registrácia fyzických osôb a právnických osôb
na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a vydanie osvedèenia
(1) Osoba, ktorá pestuje, vyrába alebo dováa rastliny, rastlinné produkty a iné predmety alebo prevádzkuje spoloèný sklad, distribuèné stredisko, suiareò
alebo baliareò rastlín, rastlinných produktov a iných
predmetov a u ktorej sa vyaduje úradná rastlinolekárska kontrola, je povinná poiada kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov. Osoba zaoberajúca
sa suením obalového materiálu a obalov z dreva je povinná predloi aj osvedèenie o technologickej spôsobilosti suiarne. Po zápise iadate¾a do registra výrobcov
a dovozcov vydá kontrolný ústav osvedèenie o ich registrácii (ïalej len registrácia).
(2) Kontrolný ústav registráciu pozastaví alebo zruí
a výrobcovi alebo dovozcovi odníme osvedèenie o registrácii
a) na jeho iados,
b) pri výmaze z obchodného registra, pri zániku ivnostenského oprávnenia, pri skonèení po¾nohospodárskej výroby samostatne hospodáriaceho ro¾níka alebo pri skonèení lesníckej èinnosti, alebo
c) pri opakovanom nevykonaní nariadených rastlinolekárskych opatrení pod¾a § 9 ods. 2.
§ 12
Vývoz, dovoz, opätovný vývoz a tranzit rastlín,
rastlinných produktov a iných predmetov
(1) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia by pri ich vývoze, dovoze opätovnom vývoze alebo
tranzite sprevádzané fytocertifikátom.
(2) Fytocertifikát vydáva, ak na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, e rastliny, rastlinné produkty
alebo iné predmety spåòajú osobitné poiadavky krajiny urèenia a vetkých krajín, cez ktoré sa prepravujú,
a) kontrolný ústav pri vývoze alebo opätovnom vývoze
rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín,
b) orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu alebo vývozu pri dovoze alebo tranzite rastlín,
rastlinných produktov alebo iných predmetov.
(3) Vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných
predmetov na úèely vydania fytocertifikátu je povinný
a) oznámi kontrolnému ústavu ich vývoz najmenej
48 hodín pred naloením rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a súèasne poiada
kontrolný ústav o vykonanie rastlinolekárskej kontroly,
b) poskytnú kontrolnému ústavu pri poiadaní o rastlinolekársku kontrolu v písomnej forme tieto údaje:
1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podni-

) § 56 ods. 3 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy
a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
24
) § 2 ods. 1 zákona è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorích predpisov.
23
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kania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu
vývozcu alebo o právnickú osobu príjemcu,
2. miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
3. deklarované dopravné prostriedky, miesto vstupu a mnostvo,
4. rozliujúce znaky, ktorými sú poèet a opis balenia, názov tovaru a botanický názov rastlín,
5. podrobnosti dezinsekèného alebo dezinfekèného
oetrenia,
6. rastlinolekárske poiadavky krajiny, do ktorej sa
rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety
vyváajú, a rastlinolekárske poiadavky krajín,
cez ktoré sa zásielka prepravuje, v tátnom jazyku
alebo v anglickom jazyku,
c) predloi kontrolnému ústavu potvrdenia o vykonaní testov a oetrení poadovaných krajinou urèenia,
d) predloi kontrolnému ústavu pri opätovnom vývoze
rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov originál alebo úradne overenú kópiu fytocertifikátu vystaveného v krajine pôvodu zásielky, ak bol
taký fytocertifikat vystavený.
(4) Rastlinolekárska kontrola pri vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích
krajín je zameraná na preverenie splnenia osobitných
poiadaviek krajiny urèenia a vetkých krajín, cez ktoré sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety
prepravujú.
(5) Dovozca a vývozca rastlín, rastlinných produktov
alebo iných predmetov je povinný zabezpeèi ich prepravu tak, aby nedolo k napadnutiu zásielok kodlivými organizmami ani k prípadnému rozirovaniu kodlivých organizmov z týchto zásielok.
(6) Ustanovenia osobitných predpisov25) týkajúce sa
dovozu, vývozu a tranzitu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 13
Rastlinné pasy
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§ 14
Chránené zóny
(1) Ak ministerstvo zistí, e je úèelné na základe výsledkov vyhodnocovania miery rizika zavleèenia a rozirovania kodlivých organizmov vymedzi chránenú
zónu, poiada Komisiu o uznanie tejto zóny.
(2) Kontrolný ústav môe prija vhodné rastlinolekárske opatrenie na splnenie podmienok potrebných na
zachovanie Komisiou uznanej chránenej zóny.
§ 15
Schválenie úèinných látok, safenerov a synergentov
(1) iados o schválenie úèinných látok, safenerov
a synergentov, o zmenu schválenia26) alebo o obnovenie
ich schválenia27) predkladá fyzická osoba-podnikate¾
alebo právnická osoba kontrolnému ústavu.
(2) Na hodnotení úèinných látok, safenerov a synergentov a na vypracovaní návrhu hodnotiacej správy28)
kontrolný ústav spolupracuje s odbornými pracoviskami.
§ 16
Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín
(1) iados o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, iados o obnovenie autorizácie, iados o vzájomné
uznávanie autorizácie, iados zmenu a doplnenie
autorizácie, iados o posúdenie ekvivalencie úèinnej
látky, safenera alebo synergenta predkladá iadate¾
kontrolnému ústavu.
(2) iadate¾ o autorizáciu pod¾a odseku 1 musí ma
miesto trvalého pobytu alebo sídlo v èlenskom táte.
(3) Prílohou iadosti pod¾a odseku 1 je
a) výpis z obchodného registra alebo ivnostenského
registra iadate¾a o autorizáciu nie starí ako tri mesiace; výpis z obchodného registra alebo ivnostenského registra sa predkladá len pri prvej iadosti
o autorizáciu a ak dolo k zmene údajov v obchodnom registri alebo v ivnostenskom registri,
b) súhlas vlastníka dokumentaèného súboru údajov
na prístup k týmto údajom, ak iadate¾ o autorizáciu
nie je vlastníkom týchto údajov.

(1) Kontrolný ústav vydá na dobu neurèitú registrovanej osobe oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov najviac v rozsahu èinností, na ktoré sa registrovala
pod¾a § 11.

(4) Doklady uvedené v odseku 3 iadate¾ predkladá
v origináli alebo ako úradne overenú kópiu a úradne
preloené do tátneho jazyka; preklad nie je potrebný,
ak ide o doklady v èeskom jazyku.

(2) Fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba pri
svojej podnikate¾skej èinnosti nesmú nadobúda rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré musia by sprevádzané rastlinným pasom, bez platného
rastlinného pasu.

(5) K iadosti o autorizáciu prípravku na ochranu
rastlín s obsahom geneticky modifikovaného organizmu sa predkladá aj písomný súhlas.29)

25

(6) Kontrolný ústav môe vyadova predloenie nového súhlasu pod¾a odseku 3 písm. b) pri posudzovaní

) Napríklad zákon è. 151/2002 Z. z. o pouívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 15/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26
) Èl. 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
27
) Èl. 15 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
28
) Èl. 11 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
29
) Èl. 48 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
§ 17 zákona è. 151/2002 Z. z.
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autorizácie z h¾adiska jej zmeny a doplnenia, obnovenia, prehodnocovania, predåenia a preskúmania.

kontrolný ústav spolupracuje s odbornými pracoviskami.

(7) Ak hodnotenie prípravku na ochranu rastlín na
úèel jeho autorizácie vykonáva iný èlenský tát (ïalej
len hodnotiaci tát), kontrolný ústav konanie o autorizácii preruí do lehoty predloenia hodnotiacej správy
v poadovanom formáte30) a dokladu o autorizácii. Kópiu dokladu o autorizácii a jeho úradne overený preklad doruèuje kontrolnému ústavu iadate¾.

(2) Drite¾ autorizácie alebo drite¾ povolenia na paralelný obchod je povinný poiada kontrolný ústav
o schválenie plánovanej zmeny alebo doplnenia. Na
postup pri posudzovaní zmeny alebo doplnenia sa vzahuje primerane § 16.

(8) Konanie o autorizácii prípravku na ochranu
rastlín, ktorý obsahuje ete neschválenú úèinnú látku,
môe kontrolný ústav prerui aj z dôvodu nedoruèenia
hodnotiacej správy.31)
(9) Ak prípravok na ochranu rastlín obsahuje látku,
ktorá sa má nahradi,32) kontrolný ústav a odborné pracoviská vykonávajú poèas konania o autorizácii, o obnovení autorizácie alebo zmene a doplnení autorizácie
aj porovnávacie posudzovanie.33) Lehoty na vykonanie
jednotlivých krokov porovnávacieho posudzovania urèí
kontrolný ústav.
(10) Ak odborné pracovisko vo svojom odbornom posudku podmieni autorizáciu prípravku na ochranu
rastlín opatreniami na zníenie rizika, ktoré sú potrebné vzh¾adom na osobitné environmentálne alebo po¾nohospodárske podmienky, kontrolný ústav tieto opatrenia v rozhodnutí o autorizácii zoh¾adní.
(11) Autorizovaný prípravok na ochranu rastlín vzájomným uznaním sa stáva referenèným prípravkom.
(12) Prípravok na ochranu rastlín mono autorizova
len pod takým názvom, ktorý neobsahuje názov úèinnej látky alebo kódové oznaèenie.
(13) Tank-mix kombináciu mono na základe iadosti autorizova, ak táto spåòa urèené podmienky.34)
(14) Prípravok na ochranu rastlín s obsahom novej
úèinnej látky, o ktorej schválení sa ete nerozhodlo,
mono autorizova, ak pre túto úèinnú látku Európska
únia uznala úplnos dokumentácie. Doba autorizácie
nesmie by dlhia ako tri roky.
§ 17
Zmeny a doplnenia,
preskúmanie a prevod autorizácie
(1) Zmeny a doplnenia týkajúce sa autorizovaného
alebo povoleného prípravku na ochranu rastlín, ktoré
drite¾ autorizácie alebo drite¾ povolenia na paralelný
obchod plánuje vykona, podliehajú schváleniu kontrolným ústavom. Pri posudzovaní zmien a doplnení
30

)
)
32
)
33
)
34
)
35
)
36
)
37
)

(3) Ak kontrolný ústav rozhodne o zmene a doplnení
pod¾a osobitného predpisu,35) pôvodné rozhodnutie
o autorizácii stráca platnos dòom nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia.
(4) Zmenu v autorizácii prípravku na ochranu rastlín
a podmienok pouívania prípravku na ochranu rastlín
okrem dôvodov uvedených v osobitnom predpise36)
mono vykona, ak sa preukázalo, e hladina rezíduí37)
pri pouívaní prípravku na ochranu rastlín je vyia
ako ustanovená hladina rezíduí a zároveò sú splnené
ustanovenia pod¾a osobitného predpisu.34)
(5) Konanie vo veci zruenia alebo zmeny a doplnenia
autorizácie38) zaèína dòom doruèenia informácie o zruení alebo zmene a doplnení autorizácie iným èlenským
tátom tej istej zóny.
(6) Ak informácie39) hodnotí kontrolný ústav, rozhodne o vplyve nových informácií na splnenie
poiadaviek34) do 45 dní odo dòa doruèenia odborných
posudkov alebo ïalích informácií a údajov.
(7) Drite¾ autorizácie prípravku na ochranu rastlín
môe previes autorizáciu na inú fyzickú osobu-podnikate¾a alebo právnickú osobu. iados sa predkladá
kontrolnému ústavu. Na nového drite¾a autorizácie
prechádzajú vetky práva a povinnosti predchádzajúceho drite¾a autorizácie. Lehoty urèené pôvodnému
drite¾ovi autorizácie nie sú prevodom autorizácie
dotknuté. Platnos autorizácie pre prevádzajúceho drite¾a autorizácie stráca platnos dòom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o jej prevode.
(8) Dobu platnosti autorizácie prípravku na ochranu
rastlín mono predåi na základe iadosti podanej najneskôr es mesiacov pred uplynutím doby platnosti
autorizácie pre prípravky na ochranu rastlín
a) s obsahom úèinných látok, ktorých doba zaradenia
do zoznamu povolených úèinných látok alebo doba
schválenia bola administratívne predåená,
b) pre ktorý ete nebolo ukonèené prehodnotenie autorizácie po zaradení úèinnej látky do zoznamu povolených úèinných látok; ak v èase predloenia iadosti
je lehota na prehodnotenie autorizácie kratia ako
dva roky, iadate¾ k iadosti priloí aj kópiu iadosti
o prehodnotenie autorizácie alebo doklad potvrdzu-

Èl. 36 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 12 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 24 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 50 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 29 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 45 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 44 ods. 3 a èl. 45 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo
na potravinách a krmivách rastlinného a ivoèíneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3.
2005) v platnom znení.
38
) Èl. 44 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
39
) Èl. 56 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
31
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júci predloenie dokumentácie potrebnej na jej prehodnotenie a písomné vyjadrenie odborných pracovísk o predloení iadosti o vypracovanie odborného
posudku alebo hodnotenia na úèely prehodnotenia
autorizácie,
c) s obsahom novej úèinnej látky, o ktorej schválení sa
ete nerozhodlo, ak pre túto úèinnú látku bolo
umonené èlenským tátom predåi doèasné autorizácie.

(2) Konanie o rozírení autorizácie na menej významné pouitie40) kontrolný ústav preruí do predloenia náleitostí pod¾a osobitného predpisu41) a predloenia odborných posudkov. Kontrolný ústav vydá
rozhodnutie vo veci rozírenia autorizácie na menej
významné pouitie na základe posudkov odborných
pracovísk.

(9) Ak bola iados pod¾a odseku 8 podaná v lehote
kratej ako es mesiacov, kontrolný ústav môe takúto iados prija, ak jej oneskorené predloenie iadate¾
náleite odôvodní, inak kontrolný ústav rozhodne o zamietnutí iadosti o predåenie doby platnosti autorizácie. Ak najvyie hladiny rezíduí37) pre autorizované pouitia neboli prehodnocované, prikladá sa k iadosti aj
posudok prísluného odborného pracoviska.

(4) Riziko pokodenia plodiny oetrenej autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín s rozíreným rozsahom jeho pouitia na túto plodinu znáa ten, kto
taký prípravok na ochranu rastlín pouil.

(10) Lehota na predåenie doby platnosti autorizácie
je 60 dní od predloenia úplnej iadosti.
(11) Prehodnocovanie autorizovaného prípravku na
ochranu rastlín po zaradení úèinnej látky do zoznamu
povolených úèinných látok alebo po jej schválení vykonáva kontrolný ústav v spolupráci s odbornými pracoviskami.
(12) iados o prehodnotenie úèinnej látky v autorizovanom prípravku na ochranu rastlín sa predkladá
kontrolnému ústavu najneskôr v deò nadobudnutia
úèinnosti zaradenia úèinnej látky do zoznamu povolených úèinných látok alebo jej schválenia. Ak prípravok
na ochranu rastlín obsahuje iný zdroj úèinnej látky ako
zdroj, ktorý bol posudzovaný na úèely jej zaradenia alebo schválenia, drite¾ autorizácie je povinný k tomu istému termínu predloi údaje o úèinnej látke aj spravodajskému èlenského tátu alebo èlenskému tátu
poverenému hodnotením nových zdrojov úèinnej látky.
(13) Po prehodnotení úèinnej látky autorizovaného
prípravku na ochranu rastlín kontrolný ústav vyzve drite¾a registrácie alebo autorizácie, aby v urèenej lehote
poiadal o prehodnotenie registrovaného alebo autorizovaného prípravku na ochranu rastlín, predloil dokumentaèný súbor údajov o prípravku na ochranu
rastlín a posudky odborných pracovísk. O prehodnotenie existujúcej registrácie alebo autorizácie mono poiada aj vzájomným uznaním. Kontrolný ústav rozhodne na základe posudkov odborných pracovísk;
pôvodné rozhodnutie o registrácii alebo autorizácii
stráca platnos dòom nadobudnutia právoplatnosti
nového rozhodnutia.
§ 18
Menej významné pouitia
(1) iados o rozírenie autorizácie na menej významné pouitie40) a náleitosti uvedené v osobitnom
predpise41) sa predkladajú kontrolnému ústavu.
40

)
)
42
)
43
)
44
)
41

Èl. 51 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 51 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 51 ods. 8 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
§ 17 a 20 Obchodného zákonníka.
Èl. 52 nariadenia (ES) è. 1107/2009.

(3) Zoznam menej významných pouití42) zverejòuje
ministerstvo najmenej raz roène vo vestníku.

§ 19
Predkladanie údajov a informácií
(1) Kontrolný ústav môe poadova predloenie informácií, údajov, túdií alebo výsledkov monitorovacích èinností potrebných na zaistenie bezpeènosti
zdravia ¾udí, zvierat a ivotného prostredia.
(2) Údaje, ktoré iadate¾ o autorizáciu, iadate¾ o povolenie, drite¾ autorizácie alebo drite¾ povolenia
oznaèil za predmet obchodného tajomstva, sú chránené pod¾a osobitného predpisu;43) iadate¾ o autorizáciu
prípravku na ochranu rastlín, iadate¾ o povolenie paralelného obchodu, drite¾ autorizácie alebo drite¾ povolenia je povinný kontrolnému ústavu predloi aj tieto údaje.
§ 20
Paralelný obchod
(1) Povolenie na paralelný obchod44) prípravku na
ochranu rastlín na uvedenie na trh vydáva na základe
iadosti kontrolný ústav.
(2) iadate¾ o povolenie musí ma miesto trvalého pobytu alebo sídlo v èlenskom táte.
(3) Konanie o udelenie povolenia na paralelný obchod
mono prerui, ak prísluný orgán iného èlenského
tátu poiadal o poskytnutie informácií. Konanie sa
preruí a do poskytnutia úplných poadovaných informácií. Ak prísluný orgán iného èlenského tátu
oznámi, e poadované údaje k dispozícii nemá, kontrolný ústav konanie zastaví.
(4) Ak je pouitie referenèného prípravku na ochranu
rastlín autorizované v tank-mix kombinácii, kontrolný
ústav rozhodne o povolení na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín aj na takéto pouitie.
(5) Ak dôjde k zmene v autorizácii referenèného prípravku na ochranu rastlín týkajúcej sa podmienok
uvádzania na trh alebo pouívania, kontrolný ústav obdobne uskutoèní konanie o zmene v povolení na paralelný obchod.
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(6) Drite¾ autorizácie referenèného prípravku nie
je úèastníkom konania o povolení na paralelný obchod.
(7) Drite¾ povolenia na paralelný obchod prípravku
na ochranu rastlín na uvedenie na trh alebo na osobnú
spotrebu je povinný vies záznamy o èíslach arí a èíslach povolení vetkých paralelných prípravkov na
ochranu rastlín uvedených na trh alebo dovezených na
osobnú spotrebu. Tieto záznamy uchováva poèas piatich rokov od dátumu ich uvedenia na trh alebo dovozu
a na poiadanie ich predloí kontrolnému ústavu.
(8) Drite¾ povolenia na paralelný obchod na uvedenie na trh je povinný písomne nahlási kontrolnému
ústavu najneskôr do desiatich dní odo dòa uvedenia na
trh paralelného prípravku na ochranu rastlín èísla arí, mnostvo a miesto uskladnenia.
(9) Fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba je povinná paralelný prípravok na osobnú spotrebu
a) bezodkladne písomne nahlási kontrolnému ústavu,
b) evidova s èíslom are, uschováva poèas piatich
rokov a na poiadanie ho predloi kontrolnému ústavu,
c) pouíva pod¾a etikety referenèného prípravku.
(10) Fyzickej osobe-podnikate¾ovi alebo právnickej
osobe kontrolný ústav vydá na základe iadosti povolenie na paralelný obchod prípravku na osobnú spotrebu.44)
(11) Predaj prípravkov pod¾a odsekov 9 a 10 je zakázaný.
§ 21
Povolenie na pouitie prípravkov na ochranu
rastlín na úèely výskumu a vývoja
(1) iados s poadovanými náleitosami o povolenie
na pouívanie neautorizovaných prípravkov na ochranu rastlín alebo neautorizované pouitie na úèely výskumu a vývoja podáva iadate¾ kontrolnému ústavu.
(2) V povolení môe kontrolný ústav uloi drite¾ovi
povolenia podmienky a opatrenia súvisiace s uvádzaním na trh, so skladovaním, s pouívaním, obmedzením rizika alebo so znekodnením prípravku na ochranu rastlín a oetrených rastlín alebo rastlinných
produktov.
(3) Drite¾ povolenia alebo certifikované pracovisko
pod¾a § 28 najneskôr sedem dní pred vykonaním skúok písomne oznámi kontrolnému ústavu plánované
vykonanie skúok.
(4) Rastliny alebo rastlinné produkty oetrené neautorizovaným prípravkom na ochranu rastlín sa nesmú
konzumova ani skrmova, ak pre dané pouitie nebolo
vykonané hodnotenie rizika spotrebite¾a alebo ak hodnotenie nepreukázalo, e toto riziko je prijate¾né. Takéto rastliny alebo rastlinné produkty je povinné znekodni alebo zabezpeèi ich znekodnenie pracovisko,
ktoré pouilo takýto prípravok na ochranu rastlín. Náklady na znekodnenie znáa zadávate¾ skúok. Doklad preukazujúci znekodnenie oetrených rastlín
alebo rastlinných produktov pracovisko uchováva pä
rokov a na poiadanie ho predloí kontrolnému ústavu.
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§ 22
Zruenie autorizácie a povolenia na
paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín
(1) Kontrolný ústav zruí autorizáciu alebo povolenie
na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín okrem dôvodov uvedených v osobitnom predpise,36) ak
a) zistí, e ara nebola stiahnutá z trhu do 30 dní odo
dòa doruèenia rozhodnutia o stiahnutí pod¾a § 9
ods. 2 písm. p),
b) sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe19)
rozborom zistilo, e kvalitatívne alebo kvantitatívne
zloenie paralelného prípravku u nezodpovedá
údajom uvedeným v dokumentaènom súbore údajov,
c) drite¾ autorizácie alebo povolenia uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín v rozpore s podmienkami
a opatreniami uvedenými v rozhodnutí o autorizácii
alebo povolení na paralelný obchod,
d) bola zruená alebo uplynula autorizácia prípravku
na ochranu rastlín, s ktorým bol daný prípravok na
ochranu rastlín autorizovaný alebo povolený
v tank-mix kombinácii,
e) úèinná látka prípravku na ochranu rastlín bola zaradená do zoznamu povolených úèinných látok alebo schválená a kontrolný ústav alebo odborné pracovisko v procese prehodnocovania existujúcej
autorizácie prípravku na ochranu rastlín zistili, e
úèinná látka, ktorá sa nachádza v takomto prípravku, nespåòa poiadavky,
f) prehodnotením existujúcej autorizácie prípravku na
ochranu rastlín zistí, e prípravok na ochranu rastlín len s obsahom úèinnej látky schválenej alebo zaradenej do zoznamu povolených úèinných látok nespåòa poiadavky,
g) drite¾ autorizácie v urèenej lehote nepoiadal kontrolný ústav o prehodnotenie existujúcej autorizácie
prípravku na ochranu rastlín s obsahom úèinnej látky schválenej alebo zaradenej do zoznamu povolených úèinných látok pod¾a § 17 ods. 12 alebo ods. 13
alebo ak nepredloil poadované údaje a informácie.
(2) Kontrolný ústav zruí pouitie prípravku na
ochranu rastlín, ak
a) autorizácia tohto pouitia bola zruená pre prípravok na ochranu rastlín, s ktorým bol daný prípravok
na ochranu rastlín autorizovaný v tank-mix kombinácii; ak kontrolný ústav zruí takéto pouitie v referenènom prípravku, zruí takéto pouitie aj v povolení na paralelný obchod,
b) po prehodnotení existujúcej autorizácie pod¾a § 17
ods. 12 alebo ods. 13 zistí, e autorizované pouitie
prípravku na ochranu rastlín nespåòa urèené podmienky,
c) údaje a informácie predloené na prehodnotenie
existujúcej autorizácie pod¾a § 17 ods. 12 alebo
ods. 13 neboli dostatoèné na ukonèenie prehodnotenia a preukázanie bezpeènosti daného pouitia.
(3) Drite¾ autorizácie, drite¾ povolenia na paralelný
obchod, dovozca prípravku alebo nimi poverená osoba
musí preukázate¾ným a úèinným spôsobom bezodkladne informova právnické osoby alebo fyzické osoby-podnikate¾ov, ktoré od neho prípravok na ochranu rastlín
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odoberajú, o zruení autorizácie alebo povolenia na
paralelný obchod, o dôvodoch zruenia alebo zmeny
autorizácie alebo povolenia a o lehotách urèených prísluným rozhodnutím a zabezpeèi prevzatie a znekodnenie prípravkov na ochranu rastlín najneskôr do troch
mesiacov od zruenia autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod. Na výzvu sú dritelia autorizácie, dritelia povolenia na paralelný obchod, dovozcovia prípravku
na ochranu rastlín alebo nimi poverené osoby uvádzajúce na trh prípravky na ochranu rastlín povinní preukáza kontrolnému ústavu, e túto povinnos splnili.

nikate¾a alebo názov právnickej osoby, ktorá prípravok
na ochranu rastlín prebalila.

(4) Po zruení autorizácie, povolenia na paralelný obchod alebo po uplynutí doby ich platnosti je kadý povinný vráti prípravok na ochranu rastlín drite¾ovi
autorizácie, drite¾ovi povolenia na paralelný obchod,
dovozcovi prípravku na ochranu rastlín alebo nimi poverenej osobe najneskôr tri mesiace pred uplynutím
doby pod¾a osobitného predpisu.45)

Na adjuvanty46) sa ustanovenia tohto zákona vzahujú do doby prijatia podrobných pravidiel ich autorizácie
vrátane poiadaviek na údaje a postupov oznaèovania,
hodnotenia, posudzovania a rozhodovania pod¾a osobitného predpisu.47)

(5) Drite¾ autorizácie, drite¾ povolenia na paralelný
obchod, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo
nimi poverená osoba musí prípravok na ochranu rastlín vrátený pod¾a odseku 4 bezodkladne prevzia a zabezpeèi jeho znekodnenie.

Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu
rastlín a prípravkov na ochranu rastlín
povolených na paralelný obchod

(6) Náklady, ktoré vzniknú vrátením prípravku na
ochranu rastlín, je povinný uhradi drite¾ autorizácie, drite¾ povolenia na paralelný obchod, dovozca prípravku na
ochranu rastlín alebo nimi poverená osoba. Ten, kto nesplnil povinnos uvedenú v odseku 4, je povinný vykona znekodnenie prípravku na ochranu rastlín na vlastné náklady
najneskôr v lehote urèenej prísluným rozhodnutím.
§ 23
Preba¾ovanie prípravkov na ochranu rastlín
(1) Preba¾ova sa môu len autorizované prípravky na
ochranu rastlín na základe rozhodnutia kontrolného
ústavu. Ten, kto chce preba¾ova prípravky na ochranu
rastlín, predloí kontrolnému ústavu
a) iados o prebalenie prípravkov na ochranu rastlín,
b) súhlas drite¾a autorizácie prípravku na ochranu
rastlín s prebalením,
c) informácie o ve¾kosti alebo objeme a materiáli obalu,
do ktorého sa prípravok na ochranu rastlín preba¾uje,
d) doklady uvedené v § 16 ods. 3 písm. a).
(2) Kontrolný ústav povolí preba¾ovanie prípravku na
ochranu rastlín, ak iadate¾ predloí vetky náleitosti
uvedené v odseku 1 a zároveò ak obal, do ktorého sa má
prípravok na ochranu rastlín preba¾ova, je schválený
rozhodnutím pod¾a § 16 ods. 10.
(3) Na etikete prebaleného prípravku na ochranu
rastlín musí by okrem údajov uvedených v rozhodnutí
uvedený dátum prebalenia a meno fyzickej osoby-pod45

)
)
47
)
48
)
49
)
46

(4) Preba¾ovanie prípravku na ochranu rastlín musí
drite¾ rozhodnutia o prebalení oznámi kontrolnému
ústavu najneskôr sedem dní pred prebalením s uvedením miesta prebalenia a názvu a sídla subjektu, ktorý
tento prípravok na ochranu rastlín preba¾uje.
§ 24
Adjuvanty

§ 25

(1) Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu
rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na
paralelný obchod obsahuje najmä tieto údaje:
a) obchodný názov autorizovaného prípravku na ochranu
rastlín alebo povoleného prípravku na ochranu rastlín,
b) meno a priezvisko alebo obchodné meno drite¾a
autorizácie alebo drite¾a povolenia,
c) meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu
prípravku na ochranu rastlín,
d) formulaènú úpravu,
e) názov a mnostvo kadej úèinnej látky,
f) èíslo autorizácie alebo èíslo povolenia,
g) dobu platnosti autorizácie alebo povolenia,
h) rozsah ich pouitia,
i) klasifikáciu pod¾a osobitného predpisu.9)
(2) Ministerstvo zverejòuje zoznam autorizovaných
prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu
rastlín povolených na paralelný obchod najmenej raz
roène vo vestníku.
§ 26
Výnimky pri mimoriadnych situáciách
(1) Povolenie uvedenia na trh prípravku na ochranu
rastlín na obmedzené a kontrolované pouitie48) ude¾uje
ministerstvo. Ministerstvo v povolení urèí podmienky pre
uvedenie na trh a pouitie prípravku na ochranu rastlín.
(2) Spolu so iadosou o povolenie predkladá iadate¾
údaje o aplikácii, návod na pouitie, návrh etikety
a kartu bezpeènostných údajov49) pre prípravok na
ochranu rastlín v slovenskom jazyku.

Èl. 46 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 2 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 58 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 53 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zruení
nariadenia Rady (EHS) è. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) è. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006).
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§ 28

(3) Ministerstvo rozhodne o iadosti na základe odborných posudkov kontrolného ústavu a odborných
pracovísk.

Certifikácia spôsobilosti na vykonávanie
skúok biologickej úèinnosti

(4) Ministerstvo môe na základe rozhodnutia Komisie povoli uvedenie na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré nespåòajú ustanovené podmienky.

(1) Certifikát o spôsobilosti na vykonávanie skúok
biologickej úèinnosti prípravkov na ochranu rastlín
(ïalej certifikát) vydáva kontrolný ústav.

(5) Ministerstvo iados o povolenie výnimky pod¾a
odseku 1 zamietne, ak sú také prípravky na ochranu
rastlín u uvedené na trh a ak nimi mono zvládnu
hroziace nebezpeèenstvo rozirovania kodlivých organizmov.
§ 27
Skúanie biologickej úèinnosti
(1) Skúanie biologickej úèinnosti prípravkov na
ochranu rastlín samostatne alebo v zmesi v oblasti po¾nohospodárstva, záhradníctva, na nepo¾nohospodárskej pôde, v skladoch a iných uzatvorených priestoroch
vykonáva kontrolný ústav alebo fyzické osoby-podnikatelia alebo právnické osoby osvedèené kontrolným
ústavom pod¾a § 28. Skúanie biologickej úèinnosti
prípravkov na ochranu rastlín samostatne alebo v zmesi v oblasti lesníctva vykonáva poverené lesnícke centrum alebo certifikované pracoviská.
(2) Na úèely autorizácie musia by skúky biologickej
úèinnosti vykonané pod¾a zásad správnej experimentálnej praxe.
(3) Pracoviská uvedené v odseku 1 vykonajú skúky
na základe iadosti a a po predloení povolenia pod¾a
§ 21.
(4) Kontrolný ústav zamietne iados o vykonanie
skúky biologickej úèinnosti najneskôr do 15 dní od
uplynutia lehoty urèenej kontrolným ústavom na predloenie iadosti alebo na predloenie vzoriek, ak
a) ju iadate¾ nepredloil v urèenej lehote,
b) iadate¾ nepredloil vzorky prípravkov na ochranu
rastlín, tandardných prípravkov na ochranu rastlín v urèenej lehote,
c) predloená iados nebola úplná a iadate¾ chýbajúce náleitosti na výzvu kontrolného ústavu nedoplnil do urèenej lehoty.
(5) Skúky biologickej úèinnosti na úèely autorizácie
sa vykonávajú pod¾a platných metodík Európskej
a stredozemskej organizácie na ochranu rastlín (ïalej
len organizácia). Ak na príslunú skúku neexistuje
metodika organizácie, akceptujú sa metodiky kontrolného ústavu, povereného lesníckeho centra alebo iné
metodiky schválené kontrolným ústavom alebo povereným lesníckym centrom.
(6) Nespotrebované prípravky na ochranu rastlín sa
stávajú odpadom.50) iadate¾ o vykonanie skúok biologickej úèinnosti je povinný ich znekodni na vlastné
náklady.
50

) § 2 ods. 1 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.

(2) iados o certifikát, jeho rozírenie alebo jeho recertifikáciu predkladá kontrolnému ústavu fyzická
osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá spåòa
urèené kvalifikaèné predpoklady, alebo zamestnáva
osobu zodpovednú za vykonávanie a vyhodnocovanie
skúok biologickej úèinnosti prípravkov na ochranu
rastlín, ktorá kvalifikaèné predpoklady spåòa.
(3) iadate¾ je povinný
a) vykona overovací pokus s autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín najmenej poèas jednej vegetaènej sezóny v kadej skupine plodín a skupine prípravkov na ochranu rastlín alebo ich nepriaznivých
úèinkov na plodiny v rozsahu iadosti o certifikát
alebo jeho rozírenie,
b) informova kontrolný ústav o plánovanom zaèiatku
overovacieho pokusu najmenej sedem dní pred jeho
zaèatím,
c) povoli kontrolnému ústavu vo¾ný vstup na skúobné pracovisko a na miesta, kde sa vykonávajú overovacie pokusy,
d) umoni kontrolnému ústavu vykonanie auditu,
e) preukáza, e disponuje príslunými medzinárodne
uznanými metodikami organizácie na zakladanie,
vedenie a vyhodnocovanie pokusov a príslunou metodikou na vykonanie overovacieho pokusu; ak na
skúku neexistuje metodika organizácie, akceptujú
sa metodiky kontrolného ústavu alebo povereného
lesníckeho centra alebo iné metodiky nimi schválené.
(4) Drite¾ certifikátu je povinný
a) plni a dodriava podmienky, za ktorých mu bol
certifikát vydaný,
b) umoni kontrolnému ústavu prístup do objektov
a k zariadeniam a umoni vykona audit,
c) poskytnú kontrolnému ústavu súèinnos potrebnú
pri výkone èinnosti a vetky údaje potrebné na preverenie plnenia urèených zásad správnej experimentálnej praxe,
d) písomne informova kontrolný ústav o plánovaní vykonania skúok biologickej úèinnosti prípravkov na
ochranu rastlín a ich nepriaznivých úèinkov na plodiny najneskôr sedem dní pred ich zaèatím,
e) pouíva a dodriava postupy schválených metodík
pre skúanie biologickej úèinnosti prípravkov na
ochranu rastlín a ich nepriaznivých úèinkov na plodiny,
f) vies evidenciu o priebehu skúania biologickej
úèinnosti prípravkov na ochranu rastlín a ich nepriaznivých úèinkov na plodiny,
g) vies a uchováva evidenciu,
h) bezodkladne oznámi kontrolnému ústavu podstatné zmeny vzahujúce sa na vydaný certifikát; pod-
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statné zmeny sú tie, ktoré spochybòujú dodriavanie urèených zásad správnej experimentálnej praxe.
(5) Kontrolný ústav je oprávnený vykona u drite¾a
certifikátu najmenej jeden audit roène na preverenie, èi
drite¾ certifikátu dodriava urèené zásady správnej
experimentálnej praxe a podmienky, za ktorých bol
certifikát vydaný. Kontrolný ústav oznamuje termín
auditu iadate¾ovi najmenej dva týdne pred jeho zaèatím.
(6) Platnos certifikátu je pä rokov.
(7) Najneskôr rok pred uplynutím doby platnosti certifikátu môe jeho drite¾ poiada o recertifikáciu. Pri
recertifikácii sa nepoaduje vykonanie overovacieho
pokusu.
(8) Kontrolný ústav
a) zamietne iados o certifikát, jeho rozírenie alebo
recertifikáciu, ak predloená iados nespåòa poiadavky a iadate¾ v urèenej lehote nedostatky neodstránil, alebo ak auditom zistené nezhody alebo nedostatky iadate¾ do urèeného termínu neodstránil,
b) zruí certifikát, ak
1. o to poiada drite¾ certifikátu,
2. je na majetok drite¾a certifikátu vyhlásený konkurz, ale konkurzné konanie je pre nedostatok
majetku zamietnuté alebo zastavené,
3. nie je na majetok drite¾a certifikátu vyhlásený
konkurz z dôvodu, e majetok nepostaèuje na
úhradu trov predbeného správcu,
4. dôjde k výmazu drite¾a certifikátu z obchodného
registra,
5. zanikne ivnostenské oprávnenie alebo
6. auditom zistené nezhody alebo nedostatky nie sú
v urèenej lehote odstránené.
c) zúi rozsah certifikátu, ak sa auditom zistia také
skutoènosti, na ktorých základe kontrolný ústav zistí, e drite¾ certifikátu nie je spôsobilý vykonáva
skúky biologickej úèinnosti v danej skupine plodín
alebo s danou skupinou prípravkov na ochranu
rastlín pod¾a urèených zásad správnej experimentálnej praxe,
d) po skonèení auditu zale iadate¾ovi závereènú
správu z auditu do 20 dní od posúdenia odstránenia
nezhôd a nedostatkov; iadate¾ má právo vyjadri sa
k závereènej správe z auditu do 15 dní odo dòa jej
doruèenia,
e) rozhodne o udelení certifikátu, jeho rozírení, jeho
recertifikácii alebo odmietnutí jeho vydania do 30
dní od uhradenia vetkých nákladov spojených
s jeho vydaním; iadate¾ môe poda proti rozhodnutiu písomné námietky do 15 dní od doruèenia certifikátu, jeho rozírení, recertifikácii alebo zamietnutí
iadosti o jeho vydanie, námietky sa predkladajú
kontrolnému ústavu a majú odkladný úèinok,
f) bezodkladne preskúma napadnutý postup alebo
úkon pod¾a písmen d) a e) a v lehote do 30 dní od doruèenia námietok rozhodne o ich opodstatnenosti;
ak sú námietky opodstatnené, bezodkladne zabezpeèí odstránenie zistených nedostatkov.
51
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§ 29
Evidencia aplikaèných zariadení
(1) Pouíva mono len také aplikaèné zariadenia,
ktoré boli zapísané do zoznamu aplikaèných zariadení.
Zápisu podliehajú aj aplikaèné zariadenia technicky
rekontruované nad rámec technických parametrov
pôvodného typového vyhotovenia a znovu uvedené do
pouívania.
(2) Zápisu nepodliehajú aplikaèné zariadenia urèené
na vedecké, výskumné a výstavné úèely.
(3) Zoznam aplikaèných zariadení vedie poverená organizácia a ministerstvo ho zverejòuje najmenej raz
roène vo vestníku.
(4) Prílohou iadosti o zápis do zoznamu aplikaèných
zariadení je aj dokument potvrdzujúci splnenie technických poiadaviek51) a fytosanitárnych poiadaviek
aplikaèného zariadenia a ES vyhlásenie o zhode.10)
(5) Poverená organizácia zapíe aplikaèné zariadenie
do zoznamu aplikaèných zariadení v lehote 60 dní od
doruèenia dokladov pod¾a odseku 4 a iadate¾ovi vydá
potvrdenie o evidencii aplikaèného zariadenia.
(6) Drite¾ potvrdenia o evidencii aplikaèného zariadenia je povinný bezodkladne písomne oznámi poverenej organizácii
a) vetky zmeny v kontrukènom vyhotovení evidovaného typu aplikaèného zariadenia, ktoré by mohli
ma vplyv na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín,
b) vetky informácie o zistených závaných nedostatkoch evidovaného typu aplikaèného zariadenia,
c) ochranné opatrenia prijaté v èlenských tátoch súvisiace s uvádzaním evidovaného typu aplikaèného
zariadenia do pouívania.
(7) Poverená organizácia údaje zistené pod¾a odseku 6
zaznamená v zozname aplikaèných zariadení. Zistené
nezhody vlastností aplikaèného zariadenia s technickými poiadavkami na jeho bezpeènos bezodkladne
oznámi orgánu doh¾adu pod¾a osobitného predpisu.10)
§ 30
Kontrola aplikaèných zariadení
(1) Aplikaèné zariadenie na profesionálne pouitie
musí by skontrolované v lehote zodpovedajúcej jeho
záai pri pouití, najmenej vak raz za pä rokov do
roku 2020 a potom kadé tri roky. Kontrola musí by
vykonaná bezodkladne pri pokodení, oprave alebo
úprave jeho aplikaènej èasti a na novom aplikaènom
zariadení najmenej raz za pä rokov.
(2) Kontrole podlieha najmä rámové aplikaèné zariadenie pre ploný postrek, aplikaèné zariadenie pre
priestorový postrek a zahmlievanie, aplikaèné zariadenie pripevnené na lietadlo alebo helikoptéru, aplikaèné
zariadenie pripevnené na vlak, aplikaèné zariadenie na
morenie osiva a sadiva, aplikaèné zariadenie pripevnené na výsevné alebo sadiace zariadenie.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 140/2011 Z. z.
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(3) Kontrolám nepodlieha aplikaèné zariadenie pouívané na ochranu rastlín a rastlinných produktov urèených na osobnú spotrebu a aplikaèné zariadenie
uvedené v § 29 ods. 2.
(4) Kontrolu pod¾a odseku 1 vykonáva poverená organizácia, ktorá na výkon kontroly môe poveri aj inú fyzickú osobu-podnikate¾a alebo právnickú osobu, ktorá
má potrebné technické vybavenie a vykonáva kontrolu
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
(5) Za odborne spôsobilú osobu pod¾a odseku 4 sa
povauje ten, kto preukáe, e
a) má skonèené úplné stredné odborné vzdelanie, ak
ide o vedúceho pracovníka,
b) je vyuèený v odbore po¾nohospodárskych strojov
alebo v obdobnom veobecnom strojárskom odbore,
ak ide o pracovníka vykonávajúceho kontrolu aplikaèného zariadenia.
(6) Ak poverená organizácia alebo òou poverená osoba pod¾a odseku 4 na základe výsledkov kontroly zistí,
e aplikaèné zariadenie je spôsobilé na správnu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, vydá poverená organizácia drite¾ovi aplikaèného zariadenia osvedèenie
o kontrole a kontrolnú nálepku.
(7) Kontroly aplikaèných zariadení vykonané v iných
èlenských tátoch v lehotách pod¾a odseku 1 sa uznávajú.
(8) Profesionálny pouívate¾ je povinný aplikaèné zariadenia pravidelne kalibrova a technicky preverova.
§ 31
Letecká aplikácia prípravkov na ochranu rastlín
(1) Letecká aplikácia prípravkov na ochranu rastlín
je povolená len vo výnimoèných prípadoch.
(2) Profesionálny pouívate¾, ktorý chce letecky aplikova prípravky na ochranu rastlín, predkladá jednotlivú iados alebo hromadnú iados príslunému orgánu. Súèasou iadosti je aj plán aplikácie prípravkov
na ochranu rastlín.
(3) Rozhodnutie o povolení na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín vydáva
a) prísluný orgán ochrany prírody pod¾a osobitného
predpisu;52) rozhodnutie zasiela aj kontrolnému ústavu, alebo
b) kontrolný ústav pre oblasti, na ktoré sa osobitný
predpis15) nevzahuje.
(4) Súèasou rozhodnutia o povolení sú osobitné
opatrenia, aby sa zabezpeèilo, e pri leteckej aplikácii
nedôjde k nepriaznivým úèinkom na zdravie ¾udí, zvierat a na ivotné prostredie.
(5) Fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba
zodpovedná za zabezpeèenie aplikácií prostredníctvom
leteckého postreku musí by drite¾om osvedèenia
o kontrole pod¾a § 30 ods. 6, osvedèenia pod¾a osobit52
53
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ného predpisu53) a osvedèenia o odbornej spôsobilosti
pod¾a § 32.
(6) Prípravky na ochranu rastlín aplikované letecky
musia by uvedené v zozname pod¾a § 25 a posúdené
odbornými pracoviskami na leteckú aplikáciu.
(7) Kontrolný ústav vykonáva kontrolu v oblasti leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín.
§ 32
Veobecné podmienky
(1) Kadý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu
rastlín, profesionálny pouívate¾, poradca, ktorým je
fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá
nadobudla prísluné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpeèného pouívania
prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských sluieb, samostatne zárobkovo èinných
osôb a verejných poradenských sluieb, obchodných
zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov, a distribútor, musia by drite¾mi osvedèenia o odbornej
spôsobilosti.
(2) Ministerstvo poverí fyzickú osobu-podnikate¾a
alebo právnickú osobu na organizaèné zabezpeèenie
odborného vzdelávania a vydávanie osvedèení o odbornej spôsobilosti.
(3) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti sa vydá na desa rokov tomu, kto úspene
a) absolvoval odborné vzdelávanie,
b) vykonal testy odbornej spôsobilosti.
(4) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti sa nevyaduje
pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín na rastliny
a rastlinné produkty, ktoré sú urèené na osobnú spotrebu.
(5) Osoba uvádzajúca prípravky na ochranu rastlín
na trh musí zabezpeèi, aby pri predaji bol vdy prítomný najmenej jeden zamestnanec s osvedèením o odbornej spôsobilosti. Kadý distribútor a kadá osoba
s osvedèením o odbornej spôsobilosti je povinná pri
predaji prípravkov na ochranu rastlín poskytnú profesionálnemu pouívate¾ovi a neprofesionálnemu pouívate¾ovi informácie
a) týkajúce sa rizík pre zdravie ¾udí a ivotné prostredie,
b) týkajúce sa bezpeènostných pokynov na zvládnutie
rizík pod¾a písmena a),
c) o pouívaní prípravkov na ochranu rastlín, najmä
o ich nebezpeènosti, expozícii, správnom skladovaní, manipulácii s nimi, ich aplikovaní a bezpeènom
znekodòovaní.
(6) Povinnos pod¾a odseku 5 sa nevzahuje na distribútora predávajúceho len prípravky na neprofesionálne pouitie, ak neponúka na predaj pesticídne prípravky, ktoré sú klasifikované ako jedovaté, ve¾mi jedovaté,
karcinogénne, mutagénne alebo pokodzujúce reprodukciu.

) § 64 ods. 1 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z.
) § 12 a 13 zákona è. 143/1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(7) Kontrolu osôb uvedených v odseku 1 vykonáva
kontrolný ústav.
(8) Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
na miestach pod¾a osobitného predpisu54) a samoobslunou formou predaja je zakázané.
(9) Pri dovoze alebo obchodovaní v rámci èlenských
tátov mono uvádza na trh a pouíva drevo oetrené
prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim jednu
úèinnú látku alebo viac úèinných látok, ktorú obsahuje autorizovaný prípravok na ochranu rastlín.
(10) Prípravok na ochranu rastlín sa stáva odpadom50)
a nesmie sa uvádza na trh alebo pouíva, ak
a) ho nemono identifikova,
b) sa nachádza v pokodenom obale, prièom dolo
k zmene jeho fyzikálno-chemických vlastností,
c) uplynula doba odkladu, alebo
d) kontrolný ústav nepovolil dobu odkladu.
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§ 34
Dovoz prípravkov na ochranu rastlín
(1) Povolené je dováa len prípravky na ochranu
rastlín autorizované alebo povolené; dováa ich je
oprávnený drite¾ rozhodnutia o autorizácii alebo drite¾ povolenia pod¾a § 20, 21 a 26. Iná fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba je oprávnená dováa prípravky na ochranu rastlín len so súhlasom
drite¾ov uvedených rozhodnutí.
(2) Dováané prípravky na ochranu rastlín podliehajú okrem colného doh¾adu57) aj doh¾adu kontrolného
ústavu. Na základe záverov kontroly vykonanej kontrolným ústavom colný úrad prepustí prípravky na
ochranu rastlín do navrhovaného colného reimu.
(3) Prípravok na ochranu rastlín pod¾a odseku 1
musí by klasifikovaný, oznaèený a balený pod¾a osobitného predpisu.9)

(11) Kadý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu
rastlín prostredníctvom internetového predaja, je povinný
a) ponúka iba prípravky na ochranu rastlín autorizované alebo povolené na paralelný obchod,
b) by drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti
pod¾a odseku 1,
c) dodriava ustanovenia osobitného predpisu,24)
d) prostredníctvom internetu zverejni
1. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu-podnikate¾a, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt,
e-mailový kontakt, identifikaèné èíslo organizácie,
2. opis a cenu tovaru alebo poskytnutej sluby,
3. platobné, dodacie a obchodné podmienky na dodanie tovaru.

(4) Sprievodná dokumentácia prípravku na ochranu
rastlín dováaného z tretích krajín musí obsahova
a) kartu bezpeènostných údajov vypracovanú pod¾a
osobitného predpisu,49)
b) dodací list s uvedením èísiel arí dováaných prípravkov na ochranu rastlín,
c) obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú
osobu-podnikate¾a alebo obchodné meno a sídlo, ak
ide právnickú osobu výrobcu, dovozcu a príjemcu,
d) údaje o dopravnom prostriedku, mieste vstupu,
mnostve a balení prípravku na ochranu rastlín.

§ 33

(1) Na vedenie záznamov o prípravkoch na ochranu
rastlín sa vzahuje osobitný predpis;58) záznamy preveruje kontrolný ústav.

Poiadavky na klasifikáciu, oznaèovanie
a balenie prípravkov na ochranu rastlín
(1) Prípravky na ochranu rastlín sa musia klasifikova, oznaèova a bali pod¾a osobitného predpisu.55)
(2) Prípravky na ochranu rastlín uvádzané na trh
musia by oznaèené etiketou schválenou kontrolným
ústavom tak, aby bola èitate¾ná a nezmazate¾ná. Informácie na oznaèení obalu musia by uvedené v tátnom
jazyku.
(3) Ak odborné pracovisko poaduje, aby bol prípravok na ochranu rastlín oznaèený dodatoènou informáciou, predloí kontrolnému ústavu odôvodnenie tejto
poiadavky.56)
54

(5) Dovoz prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín pre osobnú spotrebu je zakázaný.
§ 35
Vedenie záznamov o prípravkoch na
ochranu rastlín a nahlasovanie údajov

(2) Profesionálny pouívate¾ s výnimkou profesionálneho pouívate¾a uvedeného v odseku 3 je povinný
vies evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín
s uvedením spôsobu aplikácie a miesta aplikácie
a predklada ju kontrolnému ústavu kadoroène
k 15. decembru prísluného kalendárneho roka.
(3) Profesionálny pouívate¾ v lesnom hospodárstve
je povinný vies evidenciu spotreby prípravkov na
ochranu rastlín s uvedením spôsobu aplikácie a miesta
aplikácie a predloi ju poverenému lesníckemu centru
k 15. februáru nasledujúceho kalendárneho roka.
(4) Dritelia autorizácie alebo povolenia na paralelný
obchod prípravkov na ochranu rastlín predkladajú kon-

) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
55
) § 3 ods. 2 zákona è. 67/2010 Z. z.
Èl. 64 a 65 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
56
) Èl. 65 ods. 3 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
57
) Èl. 37 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4).
58
) Èl. 67 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
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trolnému ústavu vetky údaje, ktoré sa týkajú objemu
predaja prípravkov na ochranu rastlín kadoroène najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.
(5) Kontrolný ústav zaobchádza s údajmi uvedenými
v odsekoch 2 a 4 pod¾a osobitného predpisu.59)
§ 36
Národný akèný plán
(1) Ministerstvo v spolupráci s kontrolným ústavom,
poverenou organizáciou a odbornými pracoviskami a za
úèasti verejnosti vypracúva a predkladá Komisii národný akèný plán v oblasti prípravkov na ochranu rastlín;
národný akèný plán sa aktualizuje kadých pä rokov.
(2) Národný akèný plán obsahuje najmä
a) kvalitatívne a kvantitatívne ciele,
b) opatrenia na zníenie rizík a vplyvov pouívania prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ¾udí a ivotné
prostredie,
c) podporu vývoja a zavádzania integrovanej ochrany
a alternatívnych prístupov alebo techník.
§ 37
Úhrada nákladov
(1) Fyzická osoba, iadate¾, drite¾ autorizácie, povolenia na paralelný obchod, povolenia na úèely výskumu
a vývoja alebo povolenia pod¾a § 26 alebo drite¾ aplikaèného zariadenia uhrádza náklady na
a) odborné posúdenie jednotlivými odbornými pracoviskami a kontrolným ústavom alebo za iné èinnosti
vykonávané na uplatnenie tohto zákona a osobitného predpisu,7)
b) vykonanie rastlinolekárskej kontroly vrátane laboratórnych testov a vydanie fytocertifikátu alebo rastlinného pasu,
c) odber a rozbor vzoriek prípravkov na ochranu rastlín, pri ktorých nebola preukázaná zhoda vlastností
kontrolovanej vzorky s vlastnosami uvedenými
v dokumentácii predloenej na autorizáciu alebo povolenie pod¾a § 20, 21 alebo 26,
d) odber a rozbor vzoriek rastlín, rastlinných produktov a pôd na urèenie rezíduí prípravkov na ochranu
rastlín, pri ktorých hladina rezíduí presiahla povolený limit alebo pri potvrdení poruenia tohto zákona
alebo osobitných predpisov,14)
e) registráciu výrobcov a dovozcov pod¾a § 11 ods. 1
vrátane kontroly dokumentácie,
f) kontrolu aplikaèných zariadení pod¾a § 30.
(2) Výku úhrady pod¾a odseku 1 urèí kontrolný ústav, odborné pracoviská, poverená organizácia pod¾a § 3
písm. d) pod¾a preukázaných oprávnených nákladov.
(3) Náklady pod¾a odseku 1 písm. a) sa uhrádzajú
priamo prísluným odborným pracoviskám a kontrolnému ústavu. iadate¾, drite¾ autorizácie alebo povolenia
59
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pod¾a § 20, 21 alebo 26 je povinný uhradi náklady za
vykonanú èinnos aj pri neschválení iadosti.
(4) iadate¾ o certifikát pod¾a § 28 uhrádza náklady
spojené s výkonom èinnosti kontrolnému ústavu aj pri
neschválení iadosti.
(5) iadate¾ o vykonanie skúok biologickej úèinnosti
pod¾a § 27 uhrádza cenu za ich vykonanie kontrolnému
ústavu, poverenému lesníckemu centru alebo prísluným certifikovaným pracoviskám; výku úhrady urèí
kontrolný ústav, poverené lesnícke centrum alebo prísluné certifikované pracoviská pod¾a preukázaných
oprávnených nákladov.
(6) Orgán úradnej kontroly neposkytuje náhradu za
odobraté vzorky.
§ 38
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) spôsobí zavleèenie alebo premnoenie kodlivého organizmu,
b) dovezie, uvedie na trh alebo pouije prípravok na ochranu rastlín, ktorý nie je autorizovaný alebo povolený,
c) nevykoná rastlinolekárske opatrenie nariadené
kontrolným ústavom.
(2) Priestupku sa dopustí aj ten, kto marí výkon rastlinolekárskej kontroly tým, e fytoinpektorovi bráni vo
výkone oprávnenia pod¾a § 10.
(3) Kontrolný ústav za priestupok pod¾a odsekov 1 a 2
uloí pokutu od 200 eur do 500 eur.
(4) V blokovom konaní mono uloi za priestupok
pod¾a odsekov 1 a 2 pokutu od 100 eur do 400 eur.
(5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závanos protiprávneho konania a mieru ohrozenia zdravia
a ivota ¾udí a zvierat, ivotného prostredia a zdravotného stavu rastlín, èas trvania protiprávneho konania
a následky protiprávneho konania.
(6) Ak do jedného roka odo dòa uloenia pokuty dôjde k opätovnému porueniu povinností, za ktoré bola
pokuta uloená, kontrolný ústav uloí pokutu a do
dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 3.
(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch,60) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(8) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 39
Iné správne delikty
(1) Kontrolný ústav uloí fyzickej osobe-podnikate¾ovi
alebo právnickej osobe pokutu od 600 eur do 3 300 eur, ak
a) nevykoná rastlinolekárske opatrenie nariadené pod¾a § 9 ods. 2,

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej tatistike a o zruení nariadenia (ES, Euratom) è. 1101/2008 o prenose dôverných tatistických údajov tatistickému úradu Európskych spoloèenstiev, nariadenia Rady (ES)
è. 322/97 o tatistike Spoloèenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o zaloení Výboru pre tatistické programy Európskych
spoloèenstiev) (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
60
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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b) neoznámi kontrolnému ústavu výskyt, rozirovanie,
podozrenie, príznaky napadnutia alebo pokodenia
pod¾a § 8 ods. 1 písm. b),
c) uvádza na trh alebo aplikuje prípravok na ochranu rastlín, prièom nespåòa podmienku uvedenú v § 32 ods. 1,
d) nevedie evidenciu spotreby prípravkov na ochranu
rastlín pod¾a osobitného predpisu58) a pod¾a § 35 alebo sa v tejto evidencii zistia nepravdivé alebo neúplné údaje a informácie,
e) vydá rastlinný pas, ktorý nespåòa podmienky pod¾a
osobitného predpisu61) alebo oznaèí obalový materiál a obaly z dreva, ktoré boli suené neregistrovanou suiaròou alebo suiaròou bez osvedèenia
o technologickej spôsobilosti pod¾a § 11ods. 1,
f) nadobudne rastliny, rastlinné produkty alebo iné
predmety v rozpore s ustanovením § 14 ods. 2,
g) uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín v automate, na trhovisku, trhovom mieste alebo samoobslunou formou predaja,
h) pouije suiarne, ktoré neboli registrované a nemajú
osvedèenie o technologickej spôsobilosti pod¾a § 11
ods. 1, alebo aplikaèné zariadenia, ktoré neboli evidované pod¾a § 29 alebo ktoré nemali platné osvedèenie o kontrole pod¾a § 30, alebo nemajú ES vyhlásenie o zhode10) aplikaèných zariadení,
i) pouije prípravok na ochranu rastlín mimo autorizovaného rozsahu pouitia, v rozpore s podmienkami
pouitia uvedenými v etikete schválenej kontrolným
ústavom alebo v rozpore s podmienkami uvedenými
v osobitnom predpise,14)
j) nevráti pod¾a § 22 ods. 4 a neznekodní pod¾a § 22
ods. 5 prípravok na ochranu rastlín po zruení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod alebo po
uplynutí doby platnosti autorizácie alebo povolenia
na paralelný obchod,
k) nevykoná rastlinolekárske opatrenie nariadené pod¾a
§ 9 ods. 4,
l) spôsobí preukázate¾né rozirovanie kodlivého organizmu v dôsledku nesprávneho zabezpeèenia poèas prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo
iných predmetov,
m) uvedie na trh a pouije drevo oetrené prípravkom
na ochranu rastlín v rozpore s § 32 ods. 9,
n) pestuje, vyrobí alebo dovezie rastliny, rastlinné produkty a iné predmety bez zápisu v registri výrobcov
a dovozcov pod¾a § 11 ods. 1,
o) pouije prípravok na ochranu rastlín v rozpore s § 8
ods. 1 písm. a),
p) uvedie na trh a pouije osivo v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,62)
q) neplní povinnosti uvedené v § 20 ods. 8,
r) pouije prípravok, ktorý sa stal odpadom pod¾a § 32
ods. 10.
(2) Kontrolný ústav uloí fyzickej osobe-podnikate¾ovi alebo
právnickej osobe pokutu od 3 300 eur do 16 500 eur, ak
a) vyrobí alebo prebalí a uvádza na trh prípravok na
ochranu rastlín v obale neschválenom kontrolným
ústavom,
61

)
)
63
)
64
)
62
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b) nesplní povinnosti uvedené v § 29 ods. 6 alebo § 30
ods. 8,
c) bez povolenia kontrolného ústavu pod¾a § 21 pouije
prípravok na ochranu rastlín alebo úèinnú látku na
úèely výskumu a vývoja,
d) nevykoná rastlinolekárske opatrenie nariadené pod¾a § 9 ods. 3,
e) nesplní si povinnos pod¾a § 35 ods. 4,
f) objedná si reklamu, robí reklamu alebo uverejní alebo
dá uverejni reklamu prípravku na ochranu rastlín
v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,63)
g) oznaèí prípravok na ochranu rastlín etiketou neschválenou kontrolným ústavom,
h) neprevezme alebo neznekodní prípravok na ochranu rastlín po zruení autorizácie alebo povolenia na
paralelný obchod alebo po uplynutí doby platnosti
autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod
pod¾a § 22 ods. 5,
i) nesplní povinnosti uvedené v povolení pod¾a § 21,
j) skladuje prípravky na ochranu rastlín, manipuluje s nimi
a nakladá s ich obalmi a zvykami v rozpore s § 8 ods. 2,
k) pouije prípravok na ochranu rastlín, ktorý nie je
autorizovaný alebo povolený na paralelný obchod
alebo povolený pod¾a § 26.
(3) Kontrolný ústav uloí fyzickej osobe-podnikate¾ovi alebo právnickej osobe pokutu od 16 500 eur do
33 100 eur, ak
a) uvedie na trh alebo pouije prípravok na ochranu
rastlín urèený pre neprofesionálnych pouívate¾ov,
prièom tento prípravok nebol na tento úèel autorizovaný alebo povolený,
b) uvedie na trh alebo pouije prípravok na ochranu
rastlín v rozpore s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o autorizácii alebo o povolení a v rozpore
s podmienkami uvedenými na etikete,
c) uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín po zruení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod
alebo po uplynutí doby platnosti autorizácie alebo
povolenia na paralelný obchod alebo po uplynutí
doby odkladu na predaj a distribúciu,
d) neoznámi kontrolnému ústavu informácie pod¾a
osobitného predpisu,64)
e) uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín, v ktorom vykonal zmenu týkajúcu sa úèinnej látky, safeneru alebo synergentu alebo prípravku na ochranu
rastlín bez schválenia uvedenej zmeny,
f) uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín klasifikovaný, balený alebo oznaèený v rozpore s osobitným predpisom,9)
g) uvedie na trh alebo pouije prípravok na ochranu
rastlín v rozpore s podmienkami uvedenými v povolení vydanom pod¾a § 26,
h) neplní povinnosti uvedené v § 20 ods. 9,
i) nepredloí ïalie informácie, údaje, túdie alebo výsledky monitorovacích èinností pod¾a § 20 ods. 1,
j) nesplní povinnos uvedenú v rozhodnutí o autorizácii alebo v povolení na paralelný obchod, alebo uvedenú v povolení pod¾a § 26,

§ 7 ods. 11 a 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 49 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 66 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
Èl. 56 nariadenia (ES) è. 1107/2009.
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k) nepredloí kontrolnému ústavu vetky informácie,
údaje a dokumentaèné súbory údajov potrebné na
prehodnotenie autorizácie prípravkov na ochranu
rastlín pod¾a § 17 ods. 12 alebo 13,
l) dovezie na osobnú spotrebu prípravok na ochranu
rastlín z tretích krajín,
m) vykoná leteckú aplikáciu prípravku na ochranu
rastlín bez povolenia prísluného orgánu alebo bez
toho, aby boli splnené ustanovenia § 31 ods. 5 alebo
6, alebo v rozpore s rozhodnutím pod¾a § 34 ods. 4,
n) uvedie alebo uvádzal na trh prípravok na ochranu
rastlín prostredníctvom internetového predaja v rozpore s § 32 ods. 11,
o) predloí nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo
informácie týkajúce sa skutoèností, na ktorých základe bolo vydané rozhodnutie o autorizácii prípravku na ochranu rastlín alebo povolenia na paralelný
obchod.
(4) Kontrolný ústav uloí fyzickej osobe-podnikate¾ovi alebo právnickej osobe pokutu od 33 100 eur do
66 300 eur, ak
a) uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín, ktorý
nie je autorizovaný alebo povolený pod¾a § 20, 21
alebo 26,
b) uvedie na trh prípravok na ochranu rastlín v rozpore
s povinnosami uvedenými v rozhodnutí o autorizácii alebo v rozhodnutí o povolení pod¾a § 20, 21 alebo
26,
c) dovezie prípravok na ochranu rastlín v rozpore
s § 34,
d) prevedie autorizáciu prípravku na ochranu rastlín
na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu bez
schválenia,
e) poruí ustanovenia § 20 ods. 11.
(5) Kontrolný ústav uloí fyzickej osobe-podnikate¾ovi alebo právnickej osobe pokutu od 3 300 eur do
16 500 eur, ak
a) neposkytne súèinnos fytoinpektorovi pri výkone
oprávnení pod¾a § 10, 12 a 35 alebo zamestnancovi
colného úradu pri výkone oprávnení pod¾a § 12 a 35,
b) na poiadanie nesprístupní záznamy pod¾a § 35 kontrolnému ústavu, nepredloí evidenciu kontrolnému
ústavu pod¾a § 35 ods. 2 alebo poverenému lesníckemu centru pod¾a § 35 ods. 3.
(6) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa kontrolný ústav dozvedel o poruení povinnosti,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, kedy k porueniu povinnosti dolo.
(7) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závanos protiprávneho konania a mieru ohrozenia zdravia
a ivota ¾udí a zvierat, ivotného prostredia a zdravotného stavu rastlín, èas trvania protiprávneho konania
a následky protiprávneho konania.
(8) Kontrolný ústav môe v rozhodnutí o uloení pokuty uloi osobe povinnos, aby v urèenej lehote vykonala opatrenia na nápravu následkov protiprávneho
konania. Ak osoba v urèenej lehote opatrenia nevykoná, kontrolný ústav môe uloi ïaliu pokutu a do
dvojnásobku hornej hranice pokuty.
65
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(9) Ak ten, komu bola uloená pokuta, poruí do
jedného roka odo dòa právoplatnosti rozhodnutia
o uloení pokuty opakovane povinnos, za ktorú mu
bola uloená pokuta, uloí sa mu pokuta a do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(10) Uloená pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení,
ak v òom nie je urèená iná lehota splatnosti.
(11) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 40
Splnomocòovacie ustanovenie
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a) podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie
ustanovení o hodnotení úèinných látok, safenerov,
synergentov alebo adjuvantov a o autorizácii, povo¾ovaní a preba¾ovaní prípravkov na ochranu rastlín,
o iadostiach a o obsahu súhlasu vlastníka dokumentaèného súboru údajov,
b) podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie
ustanovení na rozírenie autorizácie pre menej významné pouitia a o náleitostiach iadosti,
c) podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie
ustanovení o skúkach biologickej úèinnosti, o iadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe,
auditoch a vydávaní certifikátu, rozírení rozsahu
certifikátu alebo recertifikácii,
d) integrovanej ochrane proti kodlivým organizmom
a o jej uplatòovaní,
e) zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ¾udí,
zdrojov pitnej vody, vèiel, zveri, vodných a iných necie¾ových organizmov, ivotného prostredia a osobitných oblastí pri pouívaní prípravkov na ochranu
rastlín,
f) podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách
aplikaèných zariadení,
g) podmienkach, poiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na
ochranu rastlín a o iadosti o povolenie leteckej aplikácie,
h) podmienkach a postupoch o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov,
podmienkach a postupoch na uplatnenie ustanovení o skladovaní, manipulácii, riedení a mieaní prípravkov na ochranu rastlín, manipulácii s obalmi
a zvykami prípravkov na ochranu rastlín, znekodòovaní zmesí z nádrí po aplikácii prípravkov na
ochranu rastlín a o èistení pouitých aplikaèných
zariadení,
i) odbornom vzdelávaní.
§ 41
Konanie
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní65) okrem konania,
predmetom ktorého je

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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a) vypracovanie hodnotiacich správ a odborných posudkov, porovnávacie posudzovanie,
b) hodnotenie úèinných látok, safenerov, synergentov,
c) hodnotenie ekvivalencie úèinných látok, safenerov,
synergentov,
d) vykonávanie skúok biologickej úèinnosti,
e) evidencia aplikaèných zariadení pod¾a § 29 a kontrola aplikaèných zariadení pod¾a § 30,
f) vydávanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 32,
g) vydanie povolenia pod¾a § 26,
h) vydanie certifikátu pod¾a § 28.
(2) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a § 9 nemá odkladný úèinok.
§ 42
Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 43
Spoloèné a prechodné ustanovenia
(1) Ministerstvo pod¾a § 36 vypracuje a predloí Komisii do 26. novembra 2012 národný akèný plán v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
(2) Dritelia registrácií prípravkov na ochranu rastlín sa na úèely tohto zákona povaujú za drite¾ov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín.
(3) Registrácia iných prípravkov stráca platnos po
uplynutí doby v nich uvedenej.
(4) Rozhodnutia o registrácii prípravkov na ochranu
rastlín vydané pred 26. novembrom 2011 sa na úèely
tohto zákona povaujú za rozhodnutia o autorizácii prípravkov na ochranu rastlín a strácajú platnos po uplynutí doby v nich uvedenej.
(5) Od 1. januára 2013 musia by lietadlá alebo helikoptéry na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu
rastlín vybavené prísluenstvom, ktoré predstavuje
najlepiu dostupnú technológiu na zníenie úletu postrekovej hmly.
(6) Ministerstvo zale Komisii správu o urèení podmienok integrovanej ochrany do 30. júna 2013. Profesionálny pouívate¾ je povinný uplatòova ustanovenia
integrovanej ochrany proti kodlivým organizmom od
1. januára 2014.
(7) Mechanizaèné prostriedky na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov evidované pred 26. novembrom 2011 sa povaujú za evidované
aplikaèné zariadenia.
(8) iadosti o posúdenie úplnosti dokumentaèného
súboru údajov predloené pred 26. novembrom 2011
sa pokladajú za iados o autorizáciu.
(9) Konania zaèaté pred 26. novembrom 2011 sa
dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(10) Drite¾ registrácie súbeného dovozu alebo povolenia na súbený dovoz sa povauje za drite¾a povo-
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lenia na paralelný obchod pod¾a tohto zákona. Rozhodnutia o registrácii alebo povolenia na súbený dovoz
prípravkov na ochranu rastlín vydané pred 26. novembrom 2011 sa rozumejú povoleniami na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín a strácajú platnos
po uplynutí doby v nich uvedenej.
(11) Drite¾ rozhodnutia o prebalení prípravkov na
ochranu rastlín sa povauje za drite¾a autorizácie prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych pouívate¾ov. Rozhodnutia o prebalení prípravkov na
ochranu rastlín vydané pred 26. novembrom 2011 sa
rozumejú rozhodnutiami o autorizácii prípravkov na
ochranu rastlín pre neprofesionálnych pouívate¾ov
a strácajú platnos po uplynutí doby v nich uvedenej.
(12) Platnos rozhodnutia o prebalení iných prípravkov konèí po uplynutí doby v òom uvedenej. Rozhodnutia o prebalení iných prípravkov vydané pred 26. novembrom 2011 strácajú platnos po uplynutí doby
v nich uvedenej.
(13) Povolenia na mimoriadne pouitie neregistrovaných prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo povolenia na pouitie na úèely výskumu
a vývoja vydané pred 26. novembrom 2011 sú povoleniami pod¾a § 21 alebo 26 a strácajú platnos po uplynutí doby v nich uvedenej.
(14) Platnos rozhodnutí o registrácii iných prípravkov na ochranu rastlín, ktoré boli registrované pred
26. novembrom 2011 konèí uplynutím doby v nich uvedenej.
(15) Osvedèenia o kontrole mechanizaèných prostriedkov
vydané pred 26. novembrom 2011 sa povaujú za
osvedèenia o kontrole aplikaèných zariadení a ich platnos konèí uplynutím doby v nich uvedenej.
(16) Výsledky skúok biologickej úèinnosti prípravkov na ochranu rastlín, ktoré neboli vykonané pod¾a
zásad správnej experimentálnej praxe, mono na úèely
autorizácie prípravkov na ochranu rastlín uzna, len ak
boli uskutoènené pred 1. januárom 2011; skúky
uskutoènené po 1. januári 2011 mono na úèely autorizácie uzna, len ak boli vykonané pod¾a zásad správnej experimentálnej praxe.
(17) Poverenia na skúanie biologickej úèinnosti vydané pred 26. novembrom 2011 strácajú platnos po
uplynutí doby v nich uvedenej alebo po vydaní certifikátu pod¾a § 31 v danom rozsahu. iadosti o poverenie
na skúanie biologickej úèinnosti podané pred 26. novembrom 2011 sa posudzujú pod¾a doterajích predpisov.
(18) iadosti o certifikát o spôsobilosti na vykonávanie skúok biologickej úèinnosti prípravkov na ochranu rastlín pod¾a zásad správnej experimentálnej praxe
podané pred 26. novembrom 2011 sa posudzujú pod¾a
doterajích predpisov.
(19) Certifikát o spôsobilosti na vykonávanie skúok
biologickej úèinnosti prípravkov na ochranu rastlín
pod¾a zásad správnej experimentálnej praxe vydaný do
26. novembra 2011 sa pokladá za certifikát vydaný
pod¾a § 28 a stráca platnos po uplynutí doby v òom
uvedenej.
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(20) Kadý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu
rastlín, profesionálny pouívate¾, distribútor a poradca
je povinný získa osvedèenie o odbornej spôsobilosti
pod¾a § 32 do 26. novembra 2015.
(21) Osvedèenia o odbornej spôsobilosti vydané pred
26. novembrom 2011 strácajú platnos po uplynutí
doby v nich uvedenej.
§ 44
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa
1. zákon è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona è. 295/2007 Z. z. a zákona
è. 45/2009 Z. z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 316/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na dokumentaèný
súbor údajov úèinných látok a prípravkov na ochranu
rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín,
3. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky è. 624/2007 Z. z. o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
4. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach
o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch v znení vyhláky è. 310/2009 Z. z.,
5. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 88/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu
rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii,
6. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 183/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení evidencie spotreby, o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov a o hláseniach.
Èl. II
Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona è. 123/1996 Z. z., zákona 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
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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., zákona è. 468/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z. a zákona è. 381/2011 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov poloka 47 znie:
Poloka 47
a) vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
b) autorizácia prípravku na ochranu
rastlín
c) zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru
d) zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru
e) predåenie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín
f) iados na prebalenie prípravku na
ochranu rastlín
g) zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín

3 eurá,
33 eur,
16,50 eura,
8 eur,
33 eur,
33 eur,
33 eur,
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h) rozírenie autorizácie prípravku na
ochranu rastlín na menej významné
pouitie
i) povolenie na pouívanie prípravku
na ochranu rastlín na úèely výskumu a vývoja
j) povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín
k) autorizácia prípravku na ochranu
rastlín vzájomným uznávaním
l) prevod autorizácie prípravku na
ochranu rastlín na inú fyzickú
osobu-podnikate¾a alebo právnickú
osobu
m) prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom úèinnej látky zaradenej do zoznamu povolených úèinných látok

Zbierka zákonov è. 405/2011

3 eurá,
33 eur,
33 eur,
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n) vydanie duplikátu Osvedèenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných
predmetov
o) povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín pod¾a
osobitného predpisu17b)

6,50 eura,
33 eur..

Poznámka pod èiarou 17b znie:

33 eur,

17b) § 31 zákona è. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích
predpisov..

16,50 eura,

Odkaz pod èiarou 17c vrátane poznámky pod èiarou
sa vypúa.
Èl. III

33 eur,

Tento zákon nadobúda úèinnos 26. novembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha
k zákonu è. 405/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavleèeniu organizmov kodlivých
pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoloèenstva a proti ich íreniu v rámci Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29, Ú. v. ES L 169, 10.7.2000) v znení smernice Komisie 2001/33/ES z 8. mája 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32, Ú. v. ES L 127, 9. 5. 2001), smernice Komisie 2002/28/ES z 19. marca
2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35, Ú. v. ES L 77, 20. 3. 2002), smernice Komisie 2002/36/ES
z 29. apríla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35, Ú. v. ES L 116, 3. 5. 2002), smernice Rady
2002/89/ES z 28. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38, Ú. v. ES L 355, 30. 12. 2002),
smernice Komisie 2003/22/ES z 24. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38, Ú. v. EÚ L 78,
25. 3. 2003), nariadenia Rady (ES) è. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4,
Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Komisie 2003/47/ES zo 4. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39, Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003), smernice Komisie 2003/116/ES zo 4. decembra
2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41, Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003), smernice Komisie 2004/31/ES zo
17. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43, Ú. v. EÚ L 85, 23. 3. 2004), smernice Komisie
2004/70/ES z 28. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44, Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv.
45, Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004), smernice Komisie 2004/102/ES z 5. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 309, 6. 10. 2004),
smernice Rady 2005/15/ES z 28. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 056, 2. 3. 2005), smernice Komisie 2005/16/ES
z 2. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005), smernice Komisie 2005/77/ES z 11. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 296,
12. 11. 2005), smernice Komisie 2006/14/ES zo 7. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 034, 7. 2. 2006), smernice Komisie
2006/35/ES z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 088, 25. 3. 2006), smernice Komisie 2007/41/ES (Ú. v. EÚ L 169,
29. 6. 2007), smernice Komisie 2008/64/ES z 27. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008), smernice Komisie
2008/109/ES z 28. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008), smernice Komisie 2009/7/ES z 10. februára
2009 (Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2009), smernice Komisie 2009/118/ES z 9. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 239,
10. 9. 2009), smernice Rady 2009/143/EÚ z 26. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2009), smernice Komisie
2010/1/ES z 8. januára 2010 (Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre èinnos Spoloèenstva na dosiahnutie trvalo udrate¾ného pouívania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
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406
ZÁKON
z 21. októbra 2011
o dobrovo¾níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Èl. I

s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech
(ïalej len vysielajúca organizácia) alebo ak vykonáva
dobrovo¾nícku èinnos ako èlen vysielajúcej organizácie.

§1

§3

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje právne postavenie dobrovo¾níka a právne vzahy pri poskytovaní sluieb, èinností a iných výkonov dobrovo¾níkom (ïalej len dobrovo¾nícka èinnos).
(2) Tento zákon sa vzahuje aj na èinnos vykonávanú dobrovo¾níkom pod¾a osobitných zákonov,1) ak tieto
osobitné zákony neustanovujú na výkon dobrovo¾níckej èinnosti iné podmienky.
§2
Dobrovo¾ník
(1) Dobrovo¾níkom je fyzická osoba, ktorá na základe
svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu
vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech
alebo vo verejný prospech dobrovo¾nícku èinnos zaloenú na svojej schopnosti, zruènosti alebo vedomosti
a spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak
dobrovo¾nícku èinnos
a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, sluobných povinností a tudijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo sluobnej zmluvy, zo tudijného poriadku alebo z iného
obdobného pre neho záväzného dokumentu,
b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej
osoby, ktorej je èlenom, zamestnancom, iakom alebo tudentom,
c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej èinnosti.
(2) Dobrovo¾ník vykonáva dobrovo¾nícku èinnos na
základe zmluvy o dobrovo¾níckej èinnosti (ïalej len
zmluva) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom
na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva
dobrovo¾nícku èinnos (ïalej len prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti) alebo s právnickou osobou so sídlom
na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo
sprostredkúva dobrovo¾nícku èinnos pre inú osobu
1

Dobrovo¾nícka èinnos
(1) Dobrovo¾ník vykonáva dobrovo¾nícku èinnos
najmä
a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov
a osoby bez tátnej príslunosti, osoby poèas výkonu trestu odòatia slobody alebo ochrannej výchovy
a po prepustení z výkonu trestu odòatia slobody,
z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby
odkázané na starostlivos iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby
alebo pri poskytovaní verejnoprospených èinností
a ïalích èinností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,
b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládeou a v pecializovaných èinnostiach v oblasti práce s mládeou,
c) pri odstraòovaní následkov prírodných katastrof,
ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci,
záchrane ivota a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred poiarmi a pri uskutoèòovaní rozvojových
programov v rámci projektov domácich, zahranièných a medzinárodných organizácií,
d) pri tvorbe, ochrane, udriavaní alebo zlepovaní ivotného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedièstva a pri organizovaní
kultúrnych, portových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,
e) pri odstraòovaní foriem sociálneho a ekonomického
znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho
z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého
cie¾om je zabezpeèi rovnos príleitostí v praxi pod¾a
osobitného zákona,2)
f) pri zaèleòovaní osôb ijúcich v sociálne vylúèenom
spoloèenstve do spoloènosti, najmä pri odstraòovaní vetkých foriem ich znevýhodnenia,
g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

) Napríklad § 57 a 58 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení zákona è. 562/2005 Z. z., § 5 zákona è. 460/2007 Z. z.
o Slovenskom Èervenom kríi a ochrane znaku a názvu Èerveného kría a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 a 13 zákona
è. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládeou a o zmene a doplnení zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 4 zákona è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slube v znení neskorích predpisov.
2
) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení neskorích predpisov.

Èiastka 126

Zbierka zákonov è. 406/2011

(2) Dobrovo¾níckou èinnosou pod¾a tohto zákona
nie je
a) èinnos vykonávaná medzi manelmi alebo medzi blízkymi osobami,3)
b) èinnos vykonávaná v rámci podnikania alebo inej
zárobkovej èinnosti,
c) èinnos vykonávaná v pracovnoprávnom vzahu,
v tátnozamestnaneckom pomere, sluobnom pomere alebo èinnos vykonávaná v rámci tudijných
povinností,
d) vzájomná obèianska alebo susedská výpomoc,
e) èinnos vykonávaná osobami, ktoré nedovàili 15 rokov.
(3) Dobrovo¾ník, ktorý nedovàil vek 18 rokov, môe
dobrovo¾nícku èinnos vykonáva len so súhlasom
svojho zákonného zástupcu a len pod doh¾adom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby.
(4) Dobrovo¾nícku èinnos na území Slovenskej republiky môe vykonáva aj dobrovo¾ník, ktorý nie je
tátnym obèanom Slovenskej republiky, ak spåòa podmienky na pobyt v Slovenskej republike ustanovené
osobitným predpisom.4)
§4
Vysielajúca organizácia
(1) Vysielajúcou organizáciou môe by, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7), právnická osoba, ktorá je
a) obèianskym zdruením,5)
b) neziskovou organizáciou poskytujúcou veobecne
prospené sluby,6)
c) cirkvou alebo náboenskou spoloènosou alebo právnickou osobou odvodzujúcou svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboenskej spoloènosti,7)
d) kolou alebo kolským zariadením,
e) nadáciou alebo
f) inou právnickou osobou, ak to ustanovuje osobitný
zákon.1)
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(4) Vysielajúca organizácia môe po dohode s dobrovo¾níkom uzavrie poistenie zodpovednosti za ním
spôsobenú kodu9) a v prospech dobrovo¾níka aj poistenie pre prípad jeho úrazu.
(5) Vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovo¾níka vykonáva dobrovo¾nícku èinnos do cudziny, je
povinná dohodnú v prospech dobrovo¾níka najvyiu
monú úroveò ochrany bezpeènosti a zdravia dobrovo¾níka, ak nie je zabezpeèená inak.
(6) Vysielajúca organizácia je povinná zabezpeèi
plnenie povinností a opatrení pod¾a osobitného
predpisu10) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia dobrovo¾níka pri výkone
dobrovo¾níckej èinnosti tak, aby dobrovo¾nícku èinnos dobrovo¾ník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho ivot a zdravie vzh¾adom na druh a povahu
dobrovo¾níckej èinnosti. Ak je na vykonávanie dobrovo¾níckej èinnosti potrebné pod¾a osobitných
predpisov11) osobitné vybavenie alebo obleèenie, najmä
pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, vysielajúca organizácia
je povinná ich zabezpeèi dobrovo¾níkovi pred zaèatím
vykonávania dobrovo¾níckej èinnosti. Povinnosti pod¾a
prvej a druhej vety vysielajúca organizácia nemá, ak
ich zabezpeèuje prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti.
(7) S dobrovo¾níkom mladím ako 18 rokov vysielajúca organizácia nesmie dohodnú vykonávanie dobrovo¾níckej èinnosti, ktorá je neprimeraná anatomickým,
fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho
veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýenému nebezpeèenstvu úrazu alebo iného pokodenia zdravia.
(8) Vysielajúca organizácia je povinná pod¾a povahy
a druhu dobrovo¾níckej èinnosti pouèi dobrovo¾níka,
a ak ide o dobrovo¾níka mladieho ako 18 rokov aj jeho
zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom
dobrovo¾níckej èinnosti, ktorá by mohla ohrozi jeho
zdravie alebo ivot.

(2) Vysielajúca organizácia v rámci svojej èinnosti vyberá, eviduje, pripravuje a vysiela dobrovo¾níkov na výkon dobrovo¾níckej èinnosti a uzatvára s nimi zmluvu
pod¾a § 6.

(9) Ak o to dobrovo¾ník poiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vyda písomné potvrdenie o trvaní,
rozsahu a obsahu dobrovo¾níckej èinnosti a písomné
hodnotenie jeho dobrovo¾níckej èinnosti.

(3) Evidencia dobrovo¾níkov, ktorú vysielajúca organizácia vedie, obsahuje tieto údaje:
a) meno, priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresu trvalého pobytu,
d) adresu bydliska, ak sa odliuje od adresy trvalého
pobytu8) alebo pobytu,4)
e) èíslo zmluvy alebo údaje pod¾a § 6 ods. 4.

(10) Vysielajúca organizácia je oprávnená na úèely
zabezpeèenia výkonu dobrovo¾níckej èinnosti spracúva osobné údaje dobrovo¾níka, jeho zákonného zástupcu a zodpovednej plnoletej fyzickej osoby pod¾a § 3
ods. 3 v rozsahu pod¾a odseku 3 písm. a) a d), ako aj
údaje týkajúce sa výkonu dobrovo¾níckej èinnosti v súlade s ochranou osobných údajov pod¾a osobitného zákona.12)

3

)
)
5
)
6
)
7
)
8
)
9
)
10
)

§ 116 Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Obèiansky zákonník.
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
11
) Napríklad § 6 ods. 3 zákona è. 124/2006 Z. z.
12
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
4
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(11) Ak vysielajúca organizácia uzatvorí dohodu
o podmienkach výkonu dobrovo¾níckej èinnosti s prijímate¾om dobrovo¾níckej èinnosti, táto dohoda musí
by v súlade so zmluvou, ktorú vysielajúca organizácia
uzatvorila s dobrovo¾níkom.
§5
Prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti
(1) Prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti v rámci svojej
èinnosti vyberá a pripravuje dobrovo¾níkov na výkon
dobrovo¾níckej èinnosti a uzatvára s nimi zmluvu pod¾a
§ 6, ak nejde o dobrovo¾níkov, ktorí uzavreli zmluvu
s vysielajúcou organizáciou. Ak prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti vedie evidenciu dobrovo¾níkov, táto evidencia obsahuje údaje pod¾a § 4 ods. 3.
(2) Prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti môe po dohode s dobrovo¾níkom uzavrie poistenie zodpovednosti
za ním spôsobenú kodu9) a v prospech dobrovo¾níka aj
poistenie pre prípad jeho úrazu, ak ho neuzavrela u
vysielajúca organizácia.
(3) Prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti je povinný zabezpeèi plnenie povinností a opatrení pod¾a osobitného predpisu10) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia dobrovo¾níka pri výkone
dobrovo¾níckej èinnosti tak, aby dobrovo¾nícku èinnos dobrovo¾ník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho ivot a zdravie vzh¾adom na druh a povahu
dobrovo¾níckej èinnosti. Ak je na vykonávanie dobrovo¾níckej èinnosti potrebné pod¾a osobitných
predpisov11) osobitné vybavenie alebo obleèenie, najmä
pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti je povinný ich zabezpeèi dobrovo¾níkovi
pred zaèatím vykonávania dobrovo¾níckej èinnosti, ak
ich nezabezpeèila vysielajúca organizácia.
(4) S dobrovo¾níkom mladím ako 18 rokov prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti nesmie dohodnú vykonávanie dobrovo¾níckej èinnosti, ktorá je neprimeraná
anatomickým, fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýenému nebezpeèenstvu úrazu alebo iného pokodenia
zdravia.
(5) Prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti je povinný pod¾a povahy a druhu dobrovo¾níckej èinnosti pouèi
dobrovo¾níka, a ak ide o dobrovo¾níka mladieho ako
18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovo¾níckej èinnosti, ktorá by
mohla ohrozi jeho zdravie alebo ivot.
(6) Prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti je povinný vyda písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu
dobrovo¾níckej èinnosti dobrovo¾níka a písomné hodnotenie dobrovo¾níckej èinnosti, ak o to dobrovo¾ník
alebo vysielajúca organizácia poiada.
(7) Prijímate¾ dobrovo¾níckej èinnosti je oprávnený
na úèely zabezpeèenia výkonu dobrovo¾níckej èinnosti
spracúva osobné údaje dobrovo¾níka, jeho zákonného
zástupcu a zodpovednej plnoletej fyzickej osoby pod¾a
§ 3 ods. 3 v rozsahu pod¾a § 4 ods. 3 písm. a) a d), ako aj
údaje týkajúce sa výkonu dobrovo¾níckej èinnosti v sú-
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lade s ochranou osobných údajov pod¾a osobitného zákona.12)
§6
Zmluva
(1) Zmluva musí ma vdy písomnú formu, ak ide
o dobrovo¾nícku èinnos, ktorú bude dobrovo¾ník vykonáva v cudzine, inak je zmluva neplatná; za dobrovo¾níka mladieho ako 18 rokov zmluvu uzatvára jeho zákonný zástupca.
(2) Písomná zmluva obsahuje najmä
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu8) alebo pobytu4) a adresu bydliska dobrovo¾níka, ak sa odliuje od adresy trvalého pobytu8) alebo pobytu,4)
b) oznaèenie vysielajúcej organizácie alebo prijímate¾a
dobrovo¾níckej èinnosti s uvedením názvu, sídla,
identifikaèného èísla a fyzickej osoby oprávnenej kona za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímate¾om dobrovo¾níckej èinnosti fyzická osoba,
c) miesto, obsah a trvanie dobrovo¾níckej èinnosti
a oznaèenie prijímate¾a dobrovo¾níckej èinnosti pod¾a písmena b), ak je zmluva uzatvorená s vysielajúcou organizáciou,
d) materiálne zabezpeèenie dobrovo¾níka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania
dobrovo¾níka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu
dobrovo¾níckej èinnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovo¾níckej èinnosti, alebo poskytnutie jednotného obleèenia alebo iného osobného vybavenia,
e) dôvody a spôsob predèasného skonèenia dobrovo¾níckej èinnosti,
f) iné údaje o dôleitých skutoènostiach, ktoré sú pre
vykonávanie dobrovo¾níckej èinnosti nevyhnutné,
a ktoré sú preventívne z h¾adiska ochrany ivota alebo zdravia dobrovo¾níka, najmä vykonanie intruktáe, výcviku, kolenia alebo inej odbornej prípravy,
umonenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej
organizácie alebo prijímate¾a dobrovo¾níckej èinnosti.
(3) Ak ide o dobrovo¾nícku èinnos vykonávanú v cudzine, dobrovo¾ník predkladá vysielajúcej organizácii
pred uzavretím zmluvy potvrdenie o svojom zdravotnom stave alebo èestným vyhlásením potvrdí, e mu nie
sú známe zdravotné prekáky výkonu dobrovo¾níckej
èinnosti vzh¾adom na povahu a druh vykonávanej dobrovo¾níckej èinnosti uvedenej v návrhu zmluvy.
(4) Ak je zmluva uzavretá ústnou formou, musí by
medzi dobrovo¾níkom a vysielajúcou organizáciou alebo prijímate¾om dobrovo¾níckej èinnosti dohodnuté
miesto, obsah a trvanie dobrovo¾níckej èinnosti.
(5) Zmluva môe obsahova aj záväzok vysielajúcej
organizácie alebo prijímate¾a dobrovo¾níckej èinnosti,
e uhradí dobrovo¾níkovi vynaloené náklady na dobrovo¾né nemocenské poistenie, dobrovo¾né dôchodkové poistenie a dobrovo¾né poistenie v nezamestnanosti

Èiastka 126

Zbierka zákonov è. 406/2011

pod¾a osobitného predpisu13) a zdravotné poistenie
pod¾a osobitného predpisu,14) ak mu vznikli a uhrádza
ich poèas vykonávania dobrovo¾níckej èinnosti.
(6) Dobrovo¾ník za vykonávanie dobrovo¾níckej èinnosti nedostáva odmenu. Zabezpeèenie dobrovo¾níka
plnením pod¾a odseku 2 písm. d) a pod¾a odseku 5 nie
je odmenou ani protihodnotou, ale slúi na uskutoènenie alebo u¾ahèenie vykonávania dobrovo¾níckej èinnosti.
§7
Dobrovo¾nícka èinnos vykonávaná
pre orgány verejnej správy
Vyie územné celky, obce a nimi zriadené alebo zaloené právnické osoby môu vyuíva dobrovo¾nícku èinnos na podporu plnenia svojich úloh pod¾a osobitných
predpisov na úèel pod¾a § 3. Pri vyuívaní dobrovo¾níckej èinnosti majú tieto právnické osoby postavenie a povinnosti vysielajúcej organizácie alebo prijímate¾a dobrovo¾níckej èinnosti pod¾a tohto zákona.
Èl. II
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 200/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 49/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 574/2009 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z. a zákona
è. 257/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 138 sa vkladá § 138a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 138a
Prekáka v práci z dôvodu dobrovo¾níckej èinnosti
(1) Zamestnávate¾ môe zamestnancovi na základe
jeho iadosti poskytnú pracovné vo¾no na výkon èinnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovo¾níckej
èinnosti pod¾a osobitného predpisu v pracovnom èase;
za èas pracovného vo¾na mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné vo¾no poskytnuté pod¾a
prvej vety sa nepovauje za výkon práce.
(2) Podmienky poskytovania pracovného vo¾na zamestnancom na výkon dobrovo¾níckej èinnosti pod¾a
osobitného predpisu mono dohodnú aj so zástupcami zamestnancov; mzdu ani náhradu mzdy za èas pracovného vo¾na nemono dohodnú..
13
14
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Èl. III
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z. a zákona è. 362/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom y), ktoré znie:
y) plnenia poskytované dobrovo¾níkovi pod¾a osobitného predpisu.59i).
Poznámka pod èiarou k odkazu 59i znie:

59i) § 6 ods. 2 písm. d) zákona è. 406/2011 Z. z. o dobrovo¾níctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 50 ods. 1 písm. a) sa za slová (ïalej len prijímate¾) vkladajú slová alebo e sa má prijímate¾ovi
poukáza podiel zaplatenej dane do výky 3 %, ak ide
o daòovníka, ktorý v zdaòovacom období, ktorého sa
vyhlásenie týka, vykonával dobrovo¾nícku èinnos pod¾a osobitného predpisu59j) poèas najmenej 40 hodín
v zdaòovacom období a predloí o tom písomné potvrdenie pod¾a osobitného predpisu59k).
Poznámky pod èiarou k odkazom 59j a 59k znejú:

59j) § 3 ods. 1 zákona è. 406/2011 Z. z.
59k
) § 4 ods. 9 a § 5 ods. 6 zákona è. 406/2011 Z. z..

3. V § 50 sa odsek 5 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovo¾níckej
èinnosti..
4. V § 50 ods.15 sa na konci pripája táto veta: Rovnaký postup sa pouije, ak sa preukáe, e daòovník
uvedený v odseku 1 písm. a) nesplnil podmienky urèené pod¾a osobitného predpisu.59l).
Poznámka pod èiarou k odkazu 59l znie:

59l) Zákon è. 406/2011 Z. z..

5. Za § 52m sa vkladá § 52n, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 52n
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. decembra 2011
Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. a), ods. 5 a 15 v znení
úèinnom od 1. decembra 2011 sa prvýkrát pouije pri

) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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podaní daòového priznania alebo roèného zúètovania
preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti za zdaòovacie obdobie roku 2012..
Èl. IV
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona è. 651/2004
Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 523/2005
Z. z., zákona è. 656/2006 Z. z., zákona è. 215/2007
Z. z., zákona è. 593/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 83/2009
Z. z., zákona è. 258/2009 Z. z., zákona è. 471/2009
Z. z., zákona è. 563/2009 Z. z., zákona è. 83/2010 Z. z.,
zákona è. 490/2010 Z. z. a zákona è. 331/2011 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: okrem
sluby bezodplatne dodanej vysielajúcej organizácii
alebo prijímate¾ovi dobrovo¾níckej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.5aa).
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Èl. V
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona è. 517/2005 Z. z., zákona è. 120/2006 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 538/2007 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 535/2008 Z. z., zákona
è. 467/2009 Z. z. a zákona è. 527/2010 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 103 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Obec môe ustanovi veobecne záväzným nariadením, e jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníenie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie
dobrovo¾níckej èinnosti pod¾a osobitného predpisu47a)
v prospech obce na podporu plnenia jej úloh..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47a znie:

47a) Zákon è. 406/2011 Z. z. o dobrovo¾níctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

Èl. VI

Poznámka pod èiarou k odkazu 5aa znie:
5aa) § 4 a 5 zákona è. 406/2011 Z. z. o dobrovo¾níctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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407
VYHLÁKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 9. novembra 2011
o podrobnostiach o podobe truktúrovaných údajov, ktoré umonia ich ïalie
automatizované spracovanie

Úrad pre verejné obstarávanie pod¾a § 154 ods. 3 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 58/2011 Z. z. ustanovuje:

zverejòujú vo Vestníku verejného obstarávania vo formáte XML.

§1

Táto vyhláka nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Oznámenia pouívané vo verejnom obstarávaní sa

§2

Marek Vladár v. r.
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