
Pre získanie povolenia sa treba riadiť „Metodickým usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji“.  

Zverejnené na: http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-482011/  

Gestor: Sekcia vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ 

SR), tel.: 02/59 374 717, e-mail: anna.jurikova@minedu.sk. 

Ako postupovať : 

Právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj (ďalej len „žiadateľ“), ktorá chce toto povolenie získať, 

zašle svoju žiadosť na adresu: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Sekcia vedy a techniky 

Stromová 1 

813 30 Bratislava. 

Súčasťou žiadosti, v ktorej žiadateľ uvedie svoj presný názov, sídlo a IČO a preukáže splnenie týchto 

náležitostí: 

 1. Má určená ciele a zámery vo výskume a vývoji. Napr.: schválený dlhodobý zámer výskumu a 

vývoja, schválený projekt výskumu a vývoja, na ktorého riešenie chce cudzinca prijať, 

zriaďovaciu listinu, ... . 

 - postačujúca je fotokópia príslušných dokumentov. 

 2. Je ochotný podpísať dohodu o hosťovaní s prijatým cudzincom, predložením čestného 

vyhlásenia. 

 - predkladané podpísané čestné vyhlásenie nemusí byť notársky overené. 

 3. Má prostriedky na uzavretie následnej dohody o hosťovaní.  Napr.: rozhodnutie 

poskytovateľa finančných prostriedkov o schválení a financovaní projektu, príp. predložením 

čestného vyhlásenia žiadateľa, že disponuje finančnými prostriedkami na plnenie následne 

uzavretej dohody o hosťovaní, ... . 

 - predkladané podpísané čestné prihlásenie nemusí byť notársky overené. 

 4. Má osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja. 

 - postačujúca je fotokópia tohto osvedčenia alebo odvolanie sa na príslušné poradové číslo 

v zozname organizácii, ktoré toto osvedčenie majú, 

 - osvedčenie hodnotí a vydáva Odbor implementácie štátnej podpory výskumu a vývoja, 

sekcia vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, tel.: 02/59 374 731, e-mail: 

alena.peliova@minedu.sk). 

 - viac informácií na: 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx. 
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MŠVVaŠ SR posúdi žiadosť z hľadiska jej úplnosti, splnenia predpísaných náležitostí a pravdivosti 

údajov uvedených v žiadosti a vydá žiadateľovi povolenie prijímať cudzincov na vykonávanie činnosti 

výskumu a vývoja. 

Povolenie platí 5 rokov od dátumu jeho vydania. 

 

Upozornenie:  

  V prípade univerzít a vysokých škôl je žiadateľom pre vydanie povolenia štatutár, t.j. rektor, 

ale povolenie sa vydáva pre každé fakulty alebo pracoviská samostatne. 

  Celková dĺžka potrebná na vydanie povolenia počítajúc s dobou potrebnou na podanie 

prípadného rozkladu voči rozhodnutiu MŠVVaŠ SR podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. sa 

odhaduje na cca 30 pracovných dní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: A. Juríková 

Bratislava, 2012 


