INFORMAČNÁ KARTA

PRECHODNÝ POBYT –
OSOBITNÁ ČINNOSŤ
Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti sa udeľuje na čas potrebný
na dosiahnutie účelu, najviac na 2 roky, resp. v prípade vykonávania
športovej činnosti na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní
športu najviac na 5 rokov.

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku
pobytu, ak sa žiadateľ na území Slovenska zdržiava legálne a splnil si povinnosť
do 3 pracovných dní od vstupu na územie SR hlásiť začiatok pobytu cudzineckej
polícii.
Zamestnávateľ môže zamestnať žiadateľa bez ďalších povolení, ak trvanie jeho
pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo
30 dní v kalendárnom roku a žiadateľ je výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje
na umeleckom podujatí.

ŽIADOSŤ JE MOŽNÉ
PODAŤ:
§

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

§

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.

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti možno udeliť na:
§

lektorskú činnosť,

§

umeleckú činnosť,

§

športovú činnosť,

§

stáž v rámci vysokoškolského štúdia mimo územia SR alebo do
dvoch rokov po skončení vysokoškolského štúdia mimo územia
SR,

§

činnosť vyplývajúcu z programov vlády SR alebo z programov EÚ,

§

plnenie záväzku SR vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy,

§

poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo na sprevádzanie osoby,
ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, ak je to potrebné,

§

dobrovoľnícku činnosť,

§

činnosť novinára akreditovaného v SR.

Počas udeleného prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti je možné
študovať, nie je však možné podnikať, ani pracovať.
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DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIA:

Žiadosť sa podáva osobne na predpísanom tlačive a v slovenskom
jazyku. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť všetky nasledujúce
doklady, inak nebude prijatá:

§

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

1. platný cestovný pas;

§

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.

2. dve farebné fotografie (3 × 3,5 cm);
3. doklad preukazujúci účel pobytu:
§

potvrdenie školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej
činnosti,

§

potvrdenie orgánu štátnej správy alebo umeleckej agentúry,

§

zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, potvrdenie orgánu
štátnej správy alebo športovej organizácie,

§

potvrdenie o stáži, ktoré obsahuje opis programu odbornej prípravy
vrátane vzdelávacieho cieľa, dĺžku trvania odbornej prípravy,
podmienky umiestnenia a dohľadu v rámci stáže, pracovný čas stáže
a právny vzťah medzi stážistom a prijímajúcou organizáciou,

§

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

§

potvrdenie orgánu štátnej správy alebo organizácie administratívne
zabezpečujúcej program schválený vládou SR alebo programy EÚ
alebo medzinárodnú zmluvu,

§

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
(napr. diplom, nájomná zmluva),
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.
→

§

potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o poskytovaní zdravotníckej
starostlivosti alebo doklad o potrebe sprevádzania,

§

dohodu s prijímajúcou organizáciou zodpovednou za program
dobrovoľníckej služby, ktorá obsahuje opis programu dobrovoľníckej
služby, dĺžku jej trvania, podmienky umiestnenia a dohľadu v rámci
dobrovoľníckej služby, čas venovaný dobrovoľníctvu, potvrdenie
štatutárneho orgánu prijímajúcej organizácie o finančnom a hmotnom
zabezpečení počas trvania dobrovoľníckej služby a v prípade potreby
rozsah školení, ktoré žiadateľ absolvuje,

§

potvrdenie orgánu štátnej správy o vykonávaní novinárskej činnosti
alebo doklad o akreditácii novinára pôsobiaceho v SR;

4. výpis z registra trestov z krajiny, ktorej je žiadateľ štátnym príslušníkom
a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní
počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (neplatí v prípade žiadateľa
mladšieho ako 14 rokov a pri zmene druhu/ účelu pobytu);
5. doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov alebo na celý
pobyt, ak žiada o udelenie pobytu na kratší čas (neplatí pre žiadateľa
o pobyt na činnosť vyplývajúcu z programov vlády SR alebo z programov
EÚ alebo na plnenie záväzku SR vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy,
ktorý bude študovať na vysokej škole alebo vykonávať pedagogickú alebo
výskumnú činnosť, stážistu a dobrovoľníka):
§

úradne overené čestné
nehnuteľnosti, alebo

§

úradne overená nájomná zmluva (v ktorej žiadateľ figuruje ako
nájomca/ jeden z nájomcov; úradne overené musia byť podpisy
prenajímateľa aj nájomcu), alebo →

vyhlásenie

žiadateľa

o vlastníctve
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§

úradne overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti
o poskytnutí ubytovania (na čestnom vyhlásení musia byť úradne
overené podpisy všetkých vlastníkov), alebo
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§

Podaním žiadosti o udelenie
pobytu 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.

§

Žiadateľ, ktorý požiadal o udelenie
prechodného pobytu na účel
športovej činnosti na základe
zmluvy o profesionálnom
vykonávaní športu, je oprávnený
zdržiavať sa na Slovensku až do
rozhodnutia o tejto žiadosti.

potvrdenie ubytovacieho zariadenia (internát, hostel, hotel,
ubytovňa) o poskytnutí ubytovania;

6. doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na
každý mesiac pobytu (od 01. 07. 2022 je životné minimum 234,42 EUR/
mesiac); ak pobyt presiahne 1 rok, vo výške 12-násobku životného
minima, (t.j. 2 813, 04 EUR); v prípade žiadateľa do 18 rokov v polovičnej
výške. Finančné zabezpečenie sa preukazuje:
§

potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno žiadateľa,

§

potvrdením štatutárneho orgánu právnickej osoby o finančnom
a hmotnom zabezpečení žiadateľa počas pobytu na území SR,

§

potvrdením orgánu štátnej správy alebo organizácie administratívne
zabezpečujúcej program schválený vládou SR alebo programy EÚ
alebo medzinárodnou zmluvou, pokiaľ je v ňom uvedené aj finančné
zabezpečenie pobytu a jedná sa o žiadateľa, ktorý bude vykonávať
činnosť vyplývajúcu z programov vlády SR alebo z programov EÚ
alebo ktorou sa plní záväzok SR vyplývajúci z medzinárodnej zmluvy;

prijímacej
organizácie
uhradiť
náklady
spojené
7. záväzok
s administratívnym vyhostením žiadateľa, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada
o udelenie prechodného pobytu z dôvodu stáže;

8. dokument potvrdzujúci získanie vysokoškolského vzdelania alebo
prebiehajúce vysokoškolské štúdium, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada
o udelenie prechodného pobytu z dôvodu stáže (vysokoškolský diplom
žiadateľa nie starší ako 2 roky spolu s rozhodnutím o uznaní dokladu
o vzdelaní alebo potvrdenie vysokej školy o prebiehajúcom
vysokoškolskom štúdiu žiadateľa);
9. správny poplatok 99,50 EUR (v prípade podania žiadosti na cudzineckej
polícii)/ 100 EUR (v prípade podania žiadosti na zastupiteľskom úrade SR
v zahraničí), od poplatku sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov
a žiadatelia o pobyt na účel výkonu činnosti vyplývajúcej z programov
EÚ/ vlády SR a plnenia záväzku SR;
10. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte).

ZMENA DRUHU/ ÚČELU
PRECHODNÉHO POBYTU
Zmena druhu pobytu znamená zmenu z prechodného pobytu na trvalý pobyt
(napr. v prípade sobáša s občanom SR). Žiadosť o zmenu druhu pobytu je
potrebné podať najneskôr v posledný deň platnosti prechodného pobytu.
V praxi to znamená podať novú žiadosť o trvalý pobyt. Prechodný pobyt
žiadateľa sa považuje za oprávnený (iba) na území Slovenska až do
rozhodnutia o zmene druhu pobytu.

Osoba s udeleným pobytom môže na Slovensku vykonávať len takú činnosť,
na akú jej bol pobyt udelený, prípadne inú činnosť, ktorú tento typ pobytu
povoľuje. Ak chce vykonávať inú činnosť, než niektorú z osobitných činností,
na akú jej bol prechodný pobyt udelený, musí požiadať o zmenu účelu →
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prechodného pobytu (napr. z osobitnej činnosti na podnikanie).
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.
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.

OBNOVENIE
POBYTU

PRECHODNÉHO

Prechodný pobyt je možné obnoviť (predĺžiť) a to i opakovane.
Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti 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 naďalej vykonáva niektorý z druhov osobitnej
činnosti. K žiadosti o obnovenie prechodného pobytu je potrebné predložiť
platný cestovný doklad, inak policajný útvar žiadosť neprijme.

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.

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 (3×3,5cm);
3. doklad preukazujúci účel pobytu, rovnaký ako pri prvej žiadosti (nie je
nutné predkladať, ak skutočnosti preukázané pôvodným dokladom o účele
pobytu zostali nezmenené);
4. doklad o ubytovaní na Slovensku (neplatí pre žiadateľa, ktorému bol
udelený prechodný pobyt na stáž a na dobrovoľnícku činnosť);
5. doklad o finančnom zabezpečení pobytu;
6. doklad o zdravotnom poistení;
7. správny poplatok 33 EUR, od poplatku sú oslobodené osoby mladšie ako
18 rokov a žiadatelia o obnovenie pobytu na účel činnosti vyplývajúcej z
programov EÚ/ vlády SR a plnenia záväzku SR;
8. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte).

