INFORMAČNÁ KARTA

TRVALÝ POBYT NA PÄŤ
ROKOV - MANŽELSTVO SO
ŠTÁTNYM OBČANOM SR
Trvalý pobyt na päť rokov môže byť udelený žiadateľovi, ak je:
§

manželom/kou občana SR s trvalým pobytom na území SR;

ŽIADOSŤ JE MOŽNÉ
PODAŤ:

§

závislým príbuzným v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na
území SR;

§

§

slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej
starostlivosti štátneho príslušníka krajiny mimo EÚ, ktorý je
manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR;

Na zastupiteľskom úrade SR,
alebo

§

§

slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov osoby s trvalým
pobytom na 5 rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov
zvereným do osobnej starostlivosti osoby s trvalým pobytom na 5
rokov;

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;

nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov osoby s trvalým
pobytom, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobo
nepriaznivého zdravotného stavu;

-

udeleného tolerovaného
pobytu;

-

udeleného národného víza;

to v záujme SR.

-

schengenského víza
udeleného iným členským
štátom na základe dohody
o zastúpení pri udeľovaní
schengenských víz medzi SR
a iným členským štátom;

-

ak sa u neho vízum
nevyžaduje;

-

ak ide o držiteľa osvedčenia
Slováka žijúceho v zahraničí.
→

Manžel/ ka občana SR s trvalým pobytom na území SR:
§

k žiadosti o trvalý pobyt na 5 rokov potrebuje slovenský sobášny
list;

§

slovenský sobášny list je možné získať zápisom sobáša uzavretého
v zahraničí do osobitnej matriky prostredníctvom matričného úradu
na Slovensku alebo zastupiteľského úradu SR v zahraničí;

§

v prípade zmeny priezviska žiadateľa pri uzavretí manželstva je pred
podaním žiadosti o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov nutná zmena
priezviska v cestovnom pase žiadateľa.

Po 4 rokoch od udelenia trvalého pobytu na 5 rokov je možné podať žiadosť
o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. →
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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;

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

§

Ak sa žiadosť podá na cudzineckej
polícii, cudzinecká polícia predvolá
žiadateľa na osobný pohovor. Na
osobný pohovor môže byť
pozvaný aj občan SR, s ktorým sa
žiadateľ zlučuje.

3. matričný doklad (napr. slovenský sobášny list sa nepredkladá, ak žiadateľ
uvedie miesto sobáša a sobáš nastal na území SR alebo bol zapísaný do
osobitnej matriky) a v prípade potreby aj iný dokument preukazujúci
oprávnenie podať žiadosť (napr. potvrdenie od lekára);

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 pri zmene druhu/ účelu pobytu a
pri žiadateľovi mladšom ako 14 rokov);
6. doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške 12-násobku životného
minima (od 01. 07. 2022 je životné minimum 234.42 EUR/ mesiac, t.j. 12 ×
234.42 EUR = 2 813.04 EUR). Preukazuje sa:
§

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

§

potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, alebo

§

pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej
mzdy, potvrdením o zostatku na účte alebo dokladom o poberaní
dôchodku slovenského občana, s ktorým sa zlučuje, spolu s úradne
overeným čestným vyhlásením, že žiadateľovi poskytne finančné a
hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu v SR;
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§

2. dve farebné fotografie (3 × 3,5 cm);

4. potvrdenie o trvalom pobyte osoby, s ktorou sa žiadateľ zlučuje
(potvrdenie obce o trvalom pobyte alebo kópia občianskeho preukazu);

2022

DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIA:
§

Dokumenty 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.

7. 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
všetkých prenajímateľov aj nájomcu), alebo

Fotokópie dokumentov musia
byť úradne overené.

§

§

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

§

potvrdenie ubytovacieho zariadenia (hotel, ubytovňa) o poskytnutí
ubytovania.

Na cudzineckej polícii/
zastupiteľskom úrade SR
neodporúčame predkladať
originály dokumentov, nakoľko
cudzinecká polícia dokumenty
nevracia, ale vyhotoviť si radšej
fotokópie dôležitých dokumentov
(napr. sobášny list, rodný list,
nájomná zmluva), kópie si dať
úradne overiť a tieto odovzdať na
cudzineckej polícii/
zastupiteľskom úrade.→

Žiadateľ musí byť ubytovaný na rovnakej adrese ako občan SR, s ktorým sa
zlučuje (napr. manžel/ka). Ak má občan SR na občianskom preukaze inú adresu
ako je adresa budúceho spoločného miesta pobytu so žiadateľom v SR, je
potrebné, aby si na tejto adrese zaregistroval prechodný pobyt. →
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8. žiadosť o udelenie trvalého pobytu je oslobodená od správneho
poplatku;
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§

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).

9. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o trvalom pobyte).

POVINNOSTI PO UDELENÍ
TRVALÉHO POBYTU:

2022

§

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 lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že netrpí
chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Úrady vydajú rozhodnutie do 90
dní od doručenia úplnej žiadosti.

§

Podaním žiadosti o trvalý pobyt
žiadateľovi nevzniká nárok na
pobyt na Slovensku. Pokiaľ
trvalý pobyt nie je udelený, môže
sa žiadateľ na Slovensku zdržiavať
len počas platnosti víza, iného
povolenia na pobyt alebo v rámci
bezvízového styku.

§

DÔVODY NA ZRUŠENIE
TRVALÉHO POBYTU:
Trvalý pobyt na 5 rokov môže byť zrušený, ak:
§

manželia nevedú spoločný rodinný život;

§

manželstvo zanikne do piatich rokov od udelenia trvalého pobytu na
5 rokov;

§

osoba požiada o pomoc v hmotnej núdzi;

§

osoba sa zdržiava v zahraničí viac ako 180 dní nepretržite bez
písomného oznámenia policajnému útvaru;

§

žiadateľ uviedol v žiadosti nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo
predložil falošné alebo pozmenené doklady alebo doklady inej osoby.

