INFORMAČNÁ KARTA

PRECHODNÝ POBYT –
MODRÁ KARTA EÚ
Modrá karta je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva žiadateľovi na
účel vysokokvalifikovaného zamestnania.

Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe
vysokoškolského vzdelania, mzda vo výške najmenej 1,5-násobku mzdy
v národnom hospodárstve SR v príslušnom odvetví a pracovná zmluva na
minimálne 1 rok.
Modrá karta sa vydáva na 4 roky alebo, ak je obdobie trvania pracovného
pomeru kratšie ako 4 roky, na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené
o 90 dní.
Najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu je potrebné,
aby budúci zamestnávateľ nahlásil voľné pracovné miesto na Ústredí práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
Modrú kartu nemôžu získať niektoré skupiny žiadateľov, najmä žiadatelia o azyl,
osoby s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou, osoby
s udeleným prechodným pobytom na účel sezónneho zamestnania alebo na
účel výskumu a vývoja, osoby s právom pobytu alebo právom trvalého pobytu
ako rodinní príslušníci občanov EÚ alebo osoby s tolerovaným pobytom.

ŽIADOSŤ
Žiadosť sa podáva osobne na predpísanom tlačive a v slovenskom
jazyku. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť všetky nasledujúce
doklady, inak nebude prijatá:
1. platný cestovný pas;
2. dve farebné fotografie (3 × 3,5 cm);
3. pracovnú zmluvu (pracovný pomer minimálne na 1 rok a mzda vo výške
najmenej 1,5-násobku mzdy v národnom hospodárstve SR v príslušnom
odvetví – údaje sú dostupné na stránke Štatistického úradu SR
www.statistics.sk) alebo písomný prísľub na zamestnanie (pracovná
zmluva sa v tomto prípade dokladá do 30 dní od prevzatia modrej karty);
4. rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní;
5. 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 zmeny
druhu/ účelu pobytu); →

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 oprávnene).

§

Žiadateľ, ktorý je držiteľom
modrej karty vydanej iným
členským štátom, podáva žiadosť
na oddelení cudzineckej polície do
30 dní od vstupu na územie SR.

§

Ak sa žiadosť podá na
zastupiteľskom úrade, tento so
žiadateľom vykoná osobný
pohovor za účelom predbežného
posúdenia žiadosti.
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6. doklad o ubytovaní na Slovensku:
§

úradne overené čestné vyhlásenie žiadateľa o vlastníctve
nehnuteľnosti, alebo

§

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

§

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

§
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DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIA:
§

Výpis z registra trestov a doklad
o ubytovaní nesmú byť v čase
podania žiadosti staršie ako 90
dní.

§

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.

§

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 ubytovacieho zariadenia (hotel, ubytovňa) o poskytnutí
ubytovania;

7. správny poplatok 165,50 EUR (v prípade podania žiadosti na
cudzineckej polícii)/ 170 EUR (v prípade podania žiadosti na
zastupiteľskom úrade SR);
8. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte).

OBNOVENIE MODREJ KARTY
Modrú kartu je možné obnoviť (predĺžiť) a to i opakovane, najviac na 4
roky alebo, ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako 4
roky, na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.
Žiadosť o obnovenie modrej karty sa podáva osobne na príslušnom oddelení
cudzineckej polície najneskôr v posledný deň jej platnosti. Podmienkou je,
že zamestnanie trvá a spĺňa zákonom stanovené náležitosti, teda trvá účel,
na ktorý bola modrá karta udelená. Zároveň je nevyhnutné, aby zamestnávateľ
podal nahlášku voľného pracovného miesta na Ústredí práce, sociálnych vecí
a rodiny SR minimálne 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie
modrej karty.
Modrá karta sa považuje za platnú (iba) na území Slovenska až do
rozhodnutia o jej obnovení. K žiadosti je potrebné priložiť:
1. platný cestovný pas;
2. jednu farebnú fotografiu (3 × 3,5 cm);
3. pracovnú zmluvu (pracovný pomer minimálne na 1 rok a mzda vo výške
najmenej 1,5-násobku mzdy v národnom hospodárstve SR v príslušnom
odvetví – údaje sú dostupné na stránke Štatistického úradu SR
www.statistics.sk) alebo písomný prísľub na zamestnanie (pracovná zmluva
sa v tomto prípade dokladá do 30 dní od prevzatia modrej karty);
4. rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (iba v prípade, že rovnaký
doklad žiadateľ nepredložil pri prvej žiadosti);
5. doklad o ubytovaní na Slovensku;
6. správny poplatok 99,50 EUR;
7. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte). →
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POVINNOSTI PO UDELENÍ
MODREJ KARTY:
§

pricestovať na Slovensko do 180 dní od jej udelenia.

§

hlásiť cudzineckej polície 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 (ak sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade SR) alebo od
podania žiadosti (ak sa žiadosť podáva na oddelení cudzineckej
polície) lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že
žiadateľ netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

§

odovzdať na cudzineckej polície pracovnú zmluvu do 30 dní od
prevzatia dokladu o pobyte (platí len v prípade, ak sa pri žiadosti o
modrú kartu predložil písomný prísľub na zamestnanie).

§

zdržiavať sa na území SR viac ako polovicu času udeleného pobytu v
kalendárnom roku.
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Podaním žiadosti o udelenie
prechodného pobytu žiadateľovi
nevzniká nárok na pobyt na
Slovensku. Pokiaľ prechodný
pobyt nie je udelený, na Slovensku
sa môže žiadateľ zdržiavať len
počas platnosti víza, iného
povolenia na pobyt alebo v rámci
bezvízového styku. Osoba, ktorá
je držiteľom modrej karty vydanej
iným členským štátom, je
oprávnená zdržiavať sa na
Slovensku až do rozhodnutia
o jej žiadosti, a to aj po uplynutí
platnosti modrej karty vydanej
iným členským štátom.

