
1 

 

Postup prijímania cudzincov (príslušníkov tretích krajín) na základe dohody o hosťovaní s cieľom 

vykonávania ich výskumu na Slovensku 

Aby mohla organizácia uzatvárať dohody o hosťovaní, musí mať povolenie na prijímanie cudzincov na 

vykonávanie činností vo výskume a vývoji, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR (MŠVVaŠ SR). Získanie tohto povolenia je relatívne jednoduchá záležitosť, no napriek 

tomu má toto povolenie v súčasnosti len päť organizácií SAV. 

 

Čo je potrebné na získanie povolenia? 

1. Organizácia musí vyplniť Žiadosť o vydanie povolenia na prijímanie cudzincov (jednostranový 

dokument, jeho vzor je v prílohe mailu). 

2. Ako prílohu žiadosti je potrebné zaslať kópiu osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie 

výskumu a vývoja (majú ho udelené všetky vedecké organizácie SAV). Kópia nemusí byť 

notársky overená. V prípade, že organizácia z nejakého dôvodu nemôže dokladovať kópiu 

daného osvedčenia, je možné sa iba odvolať na zoznam organizácií, ktoré týmto osvedčením 

disponujú. 

3. Druhou prílohou žiadosti musí byť čestné vyhlásenie o tom, že organizácia je ochotná 

v budúcnosti uzatvoriť s prichádzajúcim vedcom dohodu o hosťovaní a že budú k dispozícii 

finančné prostriedky na jej uzatvorenie (vzor čestného vyhlásenia je v prílohe mailu). Toto 

vyhlásenie sa píše všeobecne, čiže neuvádza sa meno žiadneho konkrétneho vedca. Pri 

vyhlásení o existencii finančných prostriedkov je najjednoduchšie uviesť formuláciu: 

„prijímaný cudzinec bude čerpať finančné prostriedky z prostriedkov schválených štatutárnym 

orgánom ústavu“.  Podpis na čestnom vyhlásení nemusí byť overený. 

4. Treťou prílohou žiadosti musí byť materiál o schválených cieľoch a zámeroch vo výskume 

a vývoji. Tu stačí kópia zriaďovacej listiny organizácie. Táto kópia taktiež nemusí byť notársky 

overená.  

Žiadosť spolu s prílohami sa zasiela na adresu:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Sekcia vedy a techniky 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

 

Ministerstvo udelí organizácii povolenie do 30 dní od doručenia žiadosti. V prípade neúplných údajov, 

príp. nesplnenia predpísaných náležitostí, vyzve organizáciu na odstránenie nedostatkov do 15 dní. 

Povolenie sa zverejní aj na stránke MŠVVaŠ SR a v registri organizácií Informačného systému o vede 

a výskume (SK-CRIS). 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx
http://www.minedu.sk/data/att/4554.pdf
https://www.skcris.sk/portal/register-organizations
https://www.skcris.sk/portal/register-organizations
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Získané povolenie obsahuje číslo, ktoré je následne potrebné použiť pri každej dohode o hosťovaní, 

ktorú organizácia uzavrie počas doby platnosti povolenia. Doba platnosti povolenia je 5 rokov od jeho 

vydania. 

 

Dohoda o hosťovaní 

V prípade, že organizácia bude plánovať prijať vedca-cudzinca (príslušníka tretej krajiny), uzatvorí 

s ním dohodu o hosťovaní (vzor v slovenskom a anglickom jazyku je v prílohe, ako .pdf sa tieto vzory 

dajú nájsť na stránke MŠVVaŠ SR – príloha 2 a 3) pre účely zamestnania a na stránke EURAXESS pre 

účely prijatia výskumníka na základe prideleného štipendia (napr. z Národného štipendijného 

programu SR). 

Dohoda podľa vzoru z MŠVVaŠ SR vyjadruje ochotu organizácie uzatvoriť s daným vedcom pracovný 

pomer a umožní mu žiadať o prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja. Vo všeobecnosti, dohoda 

o hosťovaní  je aj určitou zárukou organizácie za prijímaného vedca. Dohoda o hosťovaní v žiadnom 

prípade nenahrádza pracovnú zmluvu. 

 

Udelenie prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja 

S podpísanou dohodou o hosťovaní sa vedec preukazuje na cudzineckej polícii (príp. na konzulárnom 

úrade), kde žiada o prechodný pobyt. Náležitosti, ktoré musí pri tejto žiadosti dokladovať, sú 

nasledovné: 

- vyplnený formulár „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu“  

- dve aktuálne fotografie tváre 3x3,5cm 

- platný cestovný doklad (k nahliadnutiu) 

- dohoda o hosťovaní (v slovenskom jazyku) 

- dokument preukazujúci dostatočné finančné zabezpečenie jeho pobytu (stačí dohoda 

o hosťovaní, príp. aj potvrdenie o zostatku na účte, ktorý je vedený na meno daného vedca – 

v slovenskom jazyku) 

- výpis z registra trestov (apostilovaný alebo superlegalizovaný) z domovskej krajiny a z každej 

krajiny, kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt dlhší ako 90 dní počas 6tich po sebe 

nasledujúcich mesiacov. Každý výpis musí byť v slovenskom jazyku – čiže preložený súdnym 

prekladateľom, príp. zastupiteľským úradom SR. Preklad do slovenčiny nie je potrebný 

v prípade výpisov v českom jazyku. 

Žiadny z predkladaných dokumentov (dohoda o hosťovaní, výpis z registra trestov) nemôže byť v čase 

podania žiadosti o udelenie pobytu starší ako 90 dní. 

http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-482011/
http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/dohoda-o-hostovani-nsp-verzia.doc
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/udelenie_prechodneho_pobytu_2013.pdf


3 

 

Cudzinecká polícia rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja do 

30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami. 

Povolenie na prechodný pobyt sa vydá vo forme pobytového preukazu na predpokladaný čas 

vykonávania účelu, najviac na dva roky. 

Poplatok za vystavenie pobytového preukazu je 4,50 Eur. 

 

Uzatvorenie pracovného vzťahu s cudzincom, výkon činnosti na základe štipendia 

V prípade, že príslušník tretej krajiny bude žiadať o prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, je 

oprávnený vykonávať tento účel 90 dní od začiatku pobytu na území SR, ak spĺňa podmienky podľa čl. 

5 nariadenia ES č. 562/2006 a splnil si povinnosť nahlásiť sa na cudzineckej polícii do 3 pracovných dní 

od vstupu na územie SR ((§111, ods. 2 z. č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov).  

V praxi to znamená, že je možné s takýmto cudzincom - vedcom uzavrieť pracovnú zmluvu, ale treba 

pamätať na to, že počas vyššie spomenutých 90 dní musí získať povolenie na prechodný pobyt na 

účel výskumu a vývoja (čiže treba zohľadniť časy potrebné na získanie potrebných dokumentov, 

podpísať dohodu o hosťovaní a taktiež je potrebné zarátať lehotu, ktorú má cudzinecká polícia na 

rozhodnutie o udelení prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja – 30 dní). Ak by po uplynutí 

daných 90 dní nemal udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a naďalej by bol 

zamestnaný, išlo by už o nelegálne zamestnávanie/zamestnanie. 

V prípade, že výskumník prichádza na krátke obdobie, do 90 dní, nemusí žiadať o prechodný pobyt (§ 

26 ods. 2 z. č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov), ak spĺňa podmienky podľa čl. 5 nariadenia ES č. 

562/2006 a splnil si povinnosť nahlásiť sa na cudzineckej polícii do 3 pracovných dní od vstupu na 

územie SR (§111, ods. 2 z. č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov).  Na to, aby mohol vykonávať výskum 

je potrebné, aby mal uzavretú dohodu o hosťovaní (a uzavretú pracovnú zmluvu, resp. dohodu 

o vykonaní práce na toto obdobie, či potvrdenie o udelenom štipendiu.) 

Pozn. treba si dať pozor, nakoľko možnosť vykonávať výskum počas prvých 90 dní pobytu  neplatí pri 

zamestnávaní cudzinca, ak žiada o prechodný pobyt na účel zamestnania, t. j. ak nie je uzavretá 

dohoda o hosťovaní. V tomto prípade musí mať cudzinec najprv udelený prechodný pobyt na účel 

zamestnania  a s tým spojené udelené pracovné povolenie (resp. potvrdenie o možnosti obsadenia 

voľného pracovného miesta) a až potom je možné s ním uzatvoriť pracovnú zmluvu (v danom 

ustanovení je 6 výnimiek, bližšie §23, ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov). 

 

Čo po udelení prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja? 

Organizácia má po uzatvorení pracovného pomeru s cudzincom povinnosť  vyplniť  „Informačnú 

kartu“ a do 7 pracovných dní od nástupu cudzinca do zamestnania  ju doručiť na Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny (vzor Informačnej karty je v prílohe mailu). Informačná karta sa zasiela 

dvojmo spolu  s kópiou dokladu preukazujúceho uzavretie pracovnoprávneho vzťahu. Príslušným 

úradom práce je úrad, v ktorého územnom obvode bude št. príslušník tretej krajiny zamestnaný. 
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V prílohe mailu je zasielaná aj klasifikácia zamestnaní, kde sa nachádzajú pomenovania a číselné kódy 

profesií – je potrebné ich uviesť v informačnej karte. Tiež zasielame aj klasifikáciu ekonomických 

činností – podľa nej sa vypĺňa SK-NACE v informačnej karte. 

Po získaní prechodného pobytu je taktiež potrebné dokladovať na cudzineckej polícii uzatvorenie 

zdravotného poistenia, a to na celú dĺžku pobytu. Zdravotné poistenie je potrebné uzatvoriť do 3 

pracovných dní od prevzatia dokladu o udelení prechodného pobytu. Taktiež je potrebné preukázať 

absolvovanie zdravotnej prehliadky, ktorá potvrdzuje, že daný cudzinec netrpí chorobou 

ohrozujúcou verejné zdravie. Tento doklad nesmie byť starší ako 30 dní a musí byť vydaný vybranými 

slovenskými zdravotníckymi zariadeniami (uvedené sú na stránke Ministerstva vnútra SR, úplne 

posledný dokument na stránke). Obe potvrdenia je na cudzineckej polícii potrebné dokladovať do 30 

dní od prevzatia dokladu o pobyte.  

 

Zhrnutie výhod 

1. Povolenie na prijímanie cudzincov uľahčí organizácii život pri prijímaní cudzincov z tretích 

krajín, a to na 5 rokov. 

2. Dohoda o hosťovaní zas uľahčí život prichádzajúcemu vedcovi, keďže môže žiadať 

o prechodný pobyt za účelom výskumu a vývoja , čo je jednoduchšia, rýchlejšia a lacnejšia 

procedúra ako získanie prechodného pobytu na účel zamestnania (zhrnuté v tabuľke). 

 

 Prechodný pobyt na účel 

zamestnania 

Prechodný pobyt na účel 

výskumu a vývoja 

Potrebné pracovné povolenie áno nie 

Dokladovanie ubytovania na 

nasledujúcich 6 mesiacov 

áno nie 

Doba na rozhodnutie 

cudzineckej polície 

90 dní 30 dní 

Poplatky 4,50 Eur – pobytový preukaz 

165,50 Eur – podanie žiadosti 

4,50 Eur – pobytový preukaz 

 

V tomto dokumente sme sa nezaoberali problematikou víz a ani iných druhov prechodných pobytov.  

Taktiež netreba zabudnúť na povinnosť cudzinca nahlásiť sa na cudzineckej polícii do 3 pracovných 

dní od vstupu  na územie SR (§111, ods. 2 z. č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov) 

http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
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Pre viac informácií odporúčame materiál EURAXESS-u, ktorý sa tejto problematike obšírne venuje, 

ako aj ich internetovú stránku, určenú pre zahraničných výskumníkov prichádzajúcich na Slovensko, 

slovenských výskumníkov so záujmom o mobilitu, ako aj pre prijímajúce a vysielajúce slovenské 

výskumné organizácie a stránku  Migračného informačného centra.  

Link na metodický pokyn MŠVVaŠ SR. 

Link na manuál pre žiadateľa o povolenie na prijímanie cudzincov.  

Link na Európsky portál zamestnanosti.  

http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/navigacia-vstup_a_pobyt_SK-2013-11_final.pdf
http://www.euraxess.sk/sk/
http://mic.iom.sk/sk.html
http://www.minedu.sk/data/att/2189.pdf
http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/tlaciva/manual-ziadatela-o-povolenie-vystavovat-dohodu-o-hostovania.pdf
http://www.eures.sk/zamestnavatelia.php

