INFORMAČNÁ KARTA

PRECHODNÝ POBYT –
VÝSKUM A VÝVOJ
Udeľuje sa žiadateľovi, ktorý vykonáva výskum a vývoj na základe
dohody o hosťovaní, na čas potrebný na dosiahnutie účelu, najviac na 2
roky.

ŽIADOSŤ JE MOŽNÉ
PODAŤ:

Nevyžaduje sa do 90 dní od začiatku pobytu, ak sa žiadateľ na Slovensku
zdržiava legálne a splnil si povinnosť do 3 pracovných dní od vstupu na územie
SR hlásiť začiatok pobytu cudzineckej polícii.

§

Na zastupiteľskom úrade SR
akreditovanom pre krajinu, ktorej
je žiadateľ občanom, alebo

S udeleným prechodným pobytom na účel výskumu a vývoja je možné na
Slovensku študovať, podnikať a vykonávať výskum alebo vývoj na základe
dohody o hosťovaní. Mimo dohody o hosťovaní je možné vykonávať
pedagogickú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom
vzťahu v maximálnom rozsahu 50 dní v kalendárnom roku.

§

Na zastupiteľskom úrade SR
akreditovanom pre krajinu, v
ktorej má žiadateľ bydlisko, alebo

§

Na cudzineckej polícii príslušnej
podľa miesta pobytu žiadateľa, ak
sa v SR zdržiava na základe
platného povolenia na pobyt v SR
alebo v inom členskom štáte EÚ,
udeleného tolerovaného pobytu
(nie dočasného útočiska),
udeleného národného víza, ak sa u
neho vízum nevyžaduje, alebo ak
ide o držiteľa osvedčenia Slováka
žijúceho v zahraničí.

§

Ak sa žiadosť podá na
zastupiteľskom úrade, tento so
žiadateľom vykoná osobný
pohovor za účelom predbežného
posúdenia žiadosti.

Rodinný príslušník osoby s prechodným pobytom na účel výskumu a vývoja je
po získaní prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny oprávnený pracovať
bez nutnosti získať osobitné povolenie.

ŽIADOSŤ
Žiadosť sa podáva osobne na predpísanom tlačive a v slovenskom
jazyku. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť všetky nasledujúce
doklady, inak žiadosť nebude prijatá:
1. platný cestovný pas;
2. dve farebné fotografie (3 × 3,5 cm);
3. dohoda o hosťovaní (okrem účelu pobytu sa týmto dokladom
preukazuje aj finančné zabezpečenie, preto je potrebné, aby mesačná
odmena z dohody prevyšovala životné minimum, ktoré od 01. 07. 2022
predstavuje sumu 234,42EUR/ mesiac);
4. výpis z registra trestov z krajiny, v ktorej mal žiadateľ v posledných
desiatich rokoch najdlhšie bydlisko;
5. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte). →
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ZMENA DRUHU/ ÚČELU
PRECHODNÉHO POBYTU
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DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIA:
§

Dokumenty nesmú byť v čase
podania žiadosti staršie ako 90
dní.

§

Osoba s udeleným pobytom môže na Slovensku vykonávať len takú činnosť,
na akú jej bol prechodný pobyt udelený, prípadne inú činnosť, ktorú daný účel
pobytu povoľuje. Ak chce vykonávať inú činnosť, než na akú ju jej pobyt
oprávňuje, musí požiadať o zmenu účelu prechodného pobytu (napr.
z výskumu a vývoja na zamestnanie). To znamená podať novú žiadosť o
prechodný pobyt. Žiadosť o zmenu účelu pobytu je potrebné podať najneskôr
v posledný deň platnosti súčasného prechodného pobytu. Súčasný prechodný
pobyt sa považuje za oprávnený (iba) na území Slovenska až do rozhodnutia
o novej žiadosti.

Všetky dokumenty vydané v
zahraničí musia byť úradne
overené (apostila/
superlegalizácia) + preložené do
slovenského jazyka úradným
prekladateľom zapísaným v
Zozname znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov na Ministerstve
spravodlivosti SR
http://bit.ly/uradny_preklad.

§

Podpisy na čestných vyhláseniach,
splnomocneniach a nájomných
zmluvách musia byť úradne
overené.

§

Pri žiadaní o zmenu druhu/ účelu je potrebné predložiť všetky doklady
potrebné pre udelenie pobytu, okrem dokladu o bezúhonnosti (ak ho žiadateľ
predložil pri predchádzajúcej žiadosti o pobyt) a lekárskeho posudku.

Fotokópie dokumentov musia byť
úradne overené.

§

Na cudzineckej polícii/
zastupiteľskom úrade SR
neodporúčame predkladať
originály dokumentov, nakoľko
cudzinecká polícia dokumenty
nevracia, ale vyhotoviť si radšej
fotokópie dôležitých dokumentov,
kópie si dať úradne overiť a tieto
odovzdať na cudzineckej polícii/
zastupiteľskom úrade.

§

Na cudzineckej polícii sa správne
poplatky platia prostredníctvom
tzv. „eKolku“, ktorý sa dá zakúpiť
priamo na oddelení cudzineckej
polície prostredníctvom automatu,
alebo na pošte.

§

Na zastupiteľských úradoch SR v
zahraničí sa poplatky platia v
hotovosti alebo prevodom na
bankový účet (spôsob platby
poplatkov odporúčame overiť na
konkrétnom zastupiteľskom úrade
SR).

§

Úrady vydajú rozhodnutie do 30
dní od doručenia úplnej žiadosti.
→

Zmena druhu pobytu znamená zmenu z prechodného pobytu na trvalý pobyt
(napr. v prípade sobáša so štátnym občanom SR alebo po uplynutí 5 rokov
oprávneného a nepretržitého pobytu na území SR).

V praxi to znamená podať novú žiadosť o trvalý pobyt. Žiadosť o zmenu druhu
pobytu je potrebné podať najneskôr v posledný deň platnosti prechodného
pobytu. Prechodný pobyt žiadateľa sa považuje za oprávnený (iba) na území
Slovenska až do rozhodnutia o zmene druhu pobytu.

OBNOVENIE PRECHODNÉHO
POBYTU
Prechodný pobyt je možné obnoviť (predĺžiť) a to i opakovane.
Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja je možné obnoviť najviac na
3 roky.
Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu sa podáva osobne na príslušnom
oddelení cudzineckej polície najneskôr v posledný deň jeho platnosti.
Podmienkou je, že žiadateľ na Slovenku stále realizuje výskumnú alebo vývojovú
činnosť na základe dohody o hosťovaní. Prechodný pobyt žiadateľa, ktorý
chce po skončení výskumnej činnosti ostať na Slovensku s cieľom hľadať si
prácu alebo podnikať, môže byť obnovený na deväť mesiacov. K žiadosti o
obnovenie prechodného pobytu je potrebné predložiť platný cestovný
doklad, inak policajný útvar žiadosť neprijme.
Prechodný pobyt sa považuje za oprávnený (iba) na území Slovenska až do
rozhodnutia o jeho obnovení. K žiadosti je potrebné priložiť:
1. platný cestovný pas;
2. jednu farebnú fotografiu (3 × 3,5 cm);
3. dohodu o hosťovaní;
4. doklad o zdravotnom poistení;
5. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte). →
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POVINNOSTI PO UDELENÍ
PRECHODNÉHO POBYTU:
§

pricestovať na Slovensko do 180 dní od jeho udelenia.

§

hlásiť cudzineckej polícii začiatok pobytu do 3 pracovných dní od
vstupu na Slovensko.

§

uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do 3 pracovných dní od
prevzatia dokladu o pobyte.

§

predložiť na cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia dokladu o
pobyte doklad o zdravotnom poistení.

§

predložiť na cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia dokladu o
pobyte lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že netrpí
chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

§

zdržiavať sa na území SR viac ako polovicu času udeleného
prechodného pobytu v kalendárnom roku.
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Podaním žiadosti o udelenie
prechodného pobyt žiadateľovi
nevzniká nárok na pobyt na
Slovensku. Pokiaľ prechodný
pobyt nie je udelený, môže sa
žiadateľ na Slovensku zdržiavať len
počas platnosti víza, iného
povolenia na pobyt alebo v rámci
bezvízového styku.

