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Legislatívny rámec 

Medzinárodné právo 
• bilaterálne zmluvy (readmisné zmluvy ...) 

• Dohovor o právach dieťaťa 

• Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd ... 

Právo EÚ 
• Kódex schengenských hraníc 

• Vízový kódex 

• smernice týkajúce sa problematiky legálnej migrácie ... 

Národné právo  
• Ústava SR 

• zákon o pobyte cudzincov 

• správny poriadok 

• zákon o službách zamestnanosti 

• zákon o vysokých školách 

• zákon o športe ... 



Vstup 

 

Povinnosť spĺňať podmienky podľa čl. 6 Kódexu 

schengenských hraníc  
 

• platný cestovný doklad 

• 90 dní v rámci akéhokoľvek 180 dňového obdobia 

• platné vízum alebo doklad o pobyte 



Vstup 

Pobyt do 90 dní (v rámci akéhokoľvek 180 dňového obdobia) 

 

     Podmienky: 

• spĺňa podmienky vstupu 

• spĺňa podmienky viažuce sa k jednotlivým účelom pobytu 

• splnenie povinnosti hlásenia pobytu 

 

Vízum 

• Schengenské 

• Pozvanie 

• Národné 



Pobyt 

Štúdium § 24 zákona o pobyte cudzincov 
  

 - žiak dennej formy štúdia strednej školy 

 - študent vysokej školy 

 - zúčastňuje sa jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, 

ktorá je    organizovaná  a uskutočňovaná vysokovou školou v SR 

 

Osobitná činnosť § 25 zákona o pobyte cudzincov 

 - stáž v rámci štúdia mimo územia SR 

 - činnosť vyplývajúca z programov vlády SR alebo z programov EÚ 

 



Prechodné pobyty  - štúdium  
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Konanie o pobyte 

 

 

 

 

Podanie žiadosti 

Rozhodovanie 

Vydanie rozhodnutia 

Vydanie dokladu o pobyte 



•Osobne 

 

•Zastupiteľský úrad:  

oVeľvyslanectvo SR v Kyjeve 

oGenerálny konzulát SR v Užhorode 

 

•Policajný útvar  

Konanie o pobyte 



Konanie o pobyte 

• dve aktuálne fotografie 

• platný cestovný doklad 

• účel pobytu 

• bezúhonnosť 

• finančné zabezpečenie pobytu 

• zabezpečenie ubytovania 



Konanie o pobyte 

•Rozhodovanie o žiadosti  - 30 dní  

•Oznámenie / rozhodnutie 

•Doklad o pobyte  - 30 dní  



Zmeny v súvislosti s novelou zákona o pobyte cudzincov 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 o 

podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích 

krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, 

dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo 

vzdelávacích projektov a činnosti aupair. 

 

• transpozičná lehota 23. mája 2018 

• účinnosť novely zákona o pobyte cudzincov  

     1. mája 2018 



Zmeny v súvislosti s novelou zákona o pobyte cudzincov 

 

 

• stáž v rámci vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej 

republiky 

 

 

Mobilita štátneho príslušníka tretej krajiny 

• študenta vysokej školy 

 



Oznámenie mobility študenta vysokej školy 

Prijímajúca vysoká škola v Slovenskej republike spolu s oznámením zašle 

 
• doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny uskutočňuje časť štúdia na území Slovenskej 

republiky v rámci 
• programu Európskej únie 

• programu vlády Slovenskej republiky alebo 

• viacstranného programu, ktoré zahŕňajú opatrenia v oblasti mobility alebo 

• dohody medzi dvoma alebo viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania 

 

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

 

• platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel štúdia na vysokej škole 

 

• platný cestovný doklad 

 

• informáciu o dátume začiatku a skončenia mobility a 

 

• doklad preukazujúci finančné zabezpečenie  pobytu študijných nákladov a nákladov na vycestovanie 
späť do členského štátu (životné minimum na každý mesiac pobytu)  alebo potvrdenie prijímajúcej 
vysokej školy, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny dostatočné finančné zdroje na 
pokrytie uvedených nákladov 

        



Vznesenie námietky voči uplatňovaniu mobility 

• MV SR môže v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o 

úmysle štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu 

spolu so všetkými náležitosťami vzniesť námietku voči 

uplatňovaniu mobility.     

 

• MV SR bezodkladne zašle námietku voči uplatňovaniu 

mobility prijímajúcej vysokej škole na území Slovenskej 

republiky  

        



 

 

Ďakujem za pozornosť 


