ZAVEDENIE VÍZOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU (VIS) V RUSKEJ
FEDERÁCII
ZMENY PRI PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ O VÍZA OD 14.09.2015
V rámci postupného zavádzania vízového informačného systému (VIS) vo svete, členské
schengenské štáty zavedú VIS od 14.9.2015 v Ruskej federácii. Vízový informačný systém
slúži na výmenu informácií medzi štátmi Schengenskej dohody pri vydávaní krátkodobých
jednotných schengenských víz.
Hlavnou zmenou pre žiadateľov o jednotné schengenské vízum na krátkodobý pobyt na
území schengenských štátov, alebo o národné vízum Slovenskej republiky na dlhodobý pobyt
v SR je povinnosť žiadateľa osobne sa dostaviť na podanie žiadosti o vízum za účelom
zosnímania biometrických údajov (odtlačkov prstov).
Pri ďalšej žiadosti o vízum v priebehu 59 mesiacov sa odtlačky desiatich prstov žiadateľa
o vízum môžu skopírovať z predchádzajúcej žiadosti uloženej vo VIS, bez potreby ich
odovzdania žiadateľom.
V ojedinelých prípadoch, najmä ak existujú pochybnosti o identite žiadateľa, možno
požadovať opätovné odovzdanie odtlačkoch prstov pred uplynutím 59 mesiacov.
Ak je možné odobrať odtlačky menej ako desiatich prstov, odoberie sa maximálny počet
odtlačkov. Ak by však išlo len o dočasnú nemožnosť odobratia odtlačkov prstov, od žiadateľa
sa požaduje, aby odtlačky prstov poskytol pri nasledujúcej žiadosti. Konzulárny úrad v
prípade dočasnej nemožnosti poskytnúť odtlačky prstov má právo žiadať o ďalšie objasnenie
dôvodov.
Od povinnosti podrobiť sa zosnímaniu odtlačkov prstov sú oslobodené nasledovné kategórie
osôb:
a) deti mladšie ako 12 rokov;
b) osoby, ktorým je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov.
c) hlavy štátov alebo predsedovia vlád a členovia národných vlád sprevádzaní manželkami
alebo manželmi, a členovia ich oficiálnej delegácie, ak sú na oficiálny účel pozvaní vládou
členského štátu alebo medzinárodnými organizáciami.
Cieľom zavedenia VIS vo svete je predovšetkým zvýšenie ochrany žiadateľov o vízum pred
krádežou identity a chybnej identifikácie, čo v ojedinelých prípadoch v minulosti mohlo viesť
k zamietnutiu žiadosti o vízum alebo k neumožneniu vstupu na schengenské územie. Použitie
biometrických údajov na identifikáciu žiadateľa o vízum urýchli pohraničnú kontrolu a zlepší
jej presnosť a spoľahlivosť.
VIS bol od októbra 2011 zavedený v 17 z 23 regiónov* a do konca roku 2015 všetky
konzuláty členských štátov Schengenu pripojené k VIS.
* VIS bol už zavedený napr. v Afrike, USA, Kanade, Strednej Ázii, na Západnom Balkáne,
v Turecku atď.
Úlohy vízových centier po zavedení VIS ostávajú nezmenené.

Systém akreditácie cestovných kancelárií sa nemení. Akreditované cestovné kancelárie môžu
podávať žiadosti o víza v zastúpení tých klientov, ktorých odtlačky prstov sa nachádzajú
v VIS, alebo klientov, ktorí sú od povinnosti odovzdať odtlačky prstov oslobodení.
Vízum žiadateľa, ktorého odtlačky prstov sa nachádzajú vo VIS, sa označuje skratkou
«VIS». Skratka «VIS 0» na víza znamená, že odtlačky prstov žiadateľa neboli
zosnímané.

