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Prehľad zmien zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v 

súvislosti s ochorením COVID-19 účinných od 9. apríla 2020 

 

Dňa 7.4.2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o niektorých 

opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením 

COVID-19. S účinnosťou od 9.4.2020 došlo k zmene 17 zákonov v pôsobnosti ministerstva 

vnútra, ktorých účelom je znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia a zároveň sa čo 

najmenej dotknúť práv občanov pri obmedzenom režime niektorých orgánov verejnej moci. 

 

Ide najmä o nasledovné zmeny: 

- predĺženie platnosti niektorých preukazov a dokladov 

- zmeny v plynutí lehôt  

o v oblasti živnostenského podnikania 

o na úseku evidencie vozidiel 

o vo vzťahu k pobytu cudzincov 

 

A. Predĺženie platnosti niektorých preukazov a dokladov 

 

Predlžuje sa platnosť niektorých dokladov, ktorým platnosť uplynie počas a po odvolaní 

krízovej situácie, konkrétne občianskych preukazov, vodičských preukazov, zbrojných 

preukazov, preukazov a licencií na úseku  bezpečnostných služieb, osvedčení o odbornej 

spôsobilosti na úseku požiarnej ochrany. Čo sa týka napríklad občianskych preukazov, 

neuplatňuje sa obmedzujúca lehota 180 dní na podanie žiadosti o občiansky preukaz z 

dôvodu uplynutia platnosti. Rovnako sa za účelom obmedzenia osobného kontaktu zaviedlo, 

že občianske preukazy vydávané počas mimoriadnej situácie sa doručujú priamo na adresu 

občana (nie je potrebné si ich osobne prevziať na pracovisku oddelenia dokladov útvarov 

Policajného zboru), a to bez potreby uhradiť inak správny poplatok za doručenie. 

 

Naopak, nepredlžuje sa platnosť cestovných pasov. Počas krízovej situácie môže  

ministerstvo vnútra alebo zastupiteľský úrad tiež obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie 

cestovného pasu, napr. iba na prijímanie žiadostí na urýchlené vydanie cestovného pasu do 

dvoch, resp. desiatich pracovných dní. 

 

B. Zmeny v plynutí lehôt  

 

i. Živnostenské podnikanie 

 

Počas trvania krízovej situácie až do jej odvolania sa skracuje minimálna lehota na 

pozastavenie živnosti z pôvodných šiestich mesiacov na jeden mesiac. Podnikateľ sa môže 

rozhodnúť počas krízovej situácie pozastaviť živnosť na akúkoľvek dobu, najviac na 3 roky. 
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ii. Evidencia vozidiel 

 

Počas krízovej situácie neplatia pre vlastníkov/držiteľov vozidiel povinnosti na úseku 

evidencie vozidiel. Na základe predmetného zákona tak napríklad vlastník vozidla, ktoré 

doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, nemusí toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po 

jeho nadobudnutí. Rovnako neplynú lehoty vo vzťahu k povinnosti oznámiť zmenu 

vlastníckeho práva k vozidlu, oznámiť iné zmeny v evidencii vozidiel, ako napríklad zmenu 

farby, zápis ťažného zariadenia a pod.). Lehoty na splnenie týchto povinností sa predlžujú na 

obdobie po odvolaní krízovej situácie. Dĺžka lehoty, o ktorú sa povinnosti 

vlastníkov/držiteľov vozidiel predlžujú, závisí od skončenia krízovej situácie (napríklad v 

prípade skončenia krízovej situácie do 30.4., je potrebné splniť povinnosti do 1 mesiaca). 

 

iii. Pobyt cudzincov 

 

Prijatím predmetného zákona došlo aj k novelizácii zákona o pobyte cudzincov. Cudzinci, 

ktorí nemôžu z dôvodu krízovej situácie vycestovať a uplynie im pobyt na území Slovenskej 

republiky, sú tak chránení pred dôsledkami, ktoré by inak ich neoprávnený pobyt vyvolal. 

 

Všetky prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť 

končí   počas krízovej situácie alebo do jedného mesiaca po jej skončení, zostávajú v 

platnosti do dvoch mesiacov od skončenia krízovej situácie (ak krízová situácia skončí 

napríklad 30.4., pobyt zostáva v platnosti do 30.6.). Zároveň každý štátny príslušník tretej 

krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky, je oprávnený zdržiavať sa na 

území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od skončenia krízovej situácie. 

 

Vo vzťahu k pobytu cudzincov dočasne platí aj nasledovné: 

a) predlžuje sa časová platnosť  dokladov predkladaných v konaní o udelení pobytu 

alebo v konaní o obnovení pobytu- postačuje, aby predkladané doklady spĺňali 

podmienku, že nie sú staršie ako 90 dní, v čase nariadených opatrení súvisiacich s 

ohrozením verejného zdravia. To znamená, že ak si žiadosť o udelenie pobytu  alebo 

obnovenie pobytu podá štátny príslušník tretej krajiny po skončení nariadených 

opatrení, tak v tomto prípade bude môcť policajný útvar akceptovať predkladané 

doklady aj v prípade, ak budú v tom čase už staršie ako 90 dní. POZOR, musí byť 

zároveň splnená podmienka, že štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval z územia 

Slovenskej republiky od skončenia krízovej situácie do momentu podania žiadosti 

o pobyt; 

b) štátny príslušník tretej krajiny nemusí pri obnove prechodného pobytu na účely 

podnikania preukázať zisk po zdanení obchodnej spoločnosti za predchádzajúce 

zdaňovacie obdobie, počas ktorého trvala krízová situácia, minimálne vo výške 

šesťdesiatnásobku životného minima- postačuje čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, 

že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas 

predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia; 

c) predlžujú sa niektoré lehoty stanovené zákonom o obdobie trvania krízovej 

situácie (napríklad v prípade zániku zamestnania nedôjde po 60 dňoch k skončeniu 

pobytu na účely zamestnania); 

d) počas krízovej situácie neplynú lehoty na hlásenie zmeny mena, priezviska, 

osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze 

totožnosti a výmeny cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti občana EÚ a jeho 

rodinného príslušníka (štandardná lehota: 5 pracovných dní odo dňa, keď zmena 

nastala), na doloženie zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, 

lekárskeho posudku, potvrdzujúceho, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí 
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chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie (štandardná lehota: 30 dní od prevzatia 

dokladu), na ohlásenie straty, krádeže alebo poškodenia cestovného dokladu alebo 

dokladu o pobyte občana EÚ a jeho rodinného príslušníka (štandardná lehota: 5 

pracovných dní odo dňa, keď sa o strate, krádeži alebo poškodení osoba dozvedela), 

a pod.; 

e) obdobie trvania krízovej situácie  sa nezapočítava v súvislosti so zánikom pobytu 

z dôvodu nepricestovania štátneho príslušníka tretej krajiny do 180 dní od 

udelenia pobytu na územie Slovenskej republiky, t.j. prechodný pobyt nezanikne, 

ak štátny príslušník tretej krajiny nevstúpi na územie Slovenskej republiky do 180 dní 

od udelenia prechodného pobytu; 

f) odkladá sa výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení počas krízovej situácie; 

g) ak sa štátny príslušník tretej krajiny v čase krízovej situácie zdržiava mimo územia 

Slovenskej republiky, môže podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo 

žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade 

Slovenskej republiky. 
 

 


