INFORMAČNÁ KARTA

DLHODOBÝ POBYT
Dlhodobý pobyt je typ trvalého pobytu a udeľuje sa na neobmedzený
čas. Môže byť udelený žiadateľovi, ak:
§

sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po
dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti;

§

mu zanikol dlhodobý pobyt z dôvodu, že mu bol udelený dlhodobý
pobyt v inom členskom štáte EÚ, z dôvodu zdržiavania sa mimo
územia SR viac ako 6 rokov alebo z dôvodu nepretržitého zdržiavania
sa mimo územia členských štátov viac ako 12, resp. 24 po sebe
nasledujúcich mesiacov (držiteľ modrej karty); alebo

§

má päť rokov oprávnený nepretržitý pobyt na území členských štátov
EÚ ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území SR ako držiteľ
modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním
žiadosti.

Existujú výnimky, kedy dlhodobý pobyt nemôže byť udelený. Ide napr. o
osobu, ktorá:
§

žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie dočasného útočiska;

§

má udelený prechodný pobyt na účel štúdia;

§

má udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti (stáž v rámci
štúdia mimo územia SR, činnosť vyplývajúca z programov vlády SR
alebo z programov EÚ, plnenie záväzku SR vyplývajúceho z
medzinárodnej zmluvy);

§

má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania; alebo

§

požíva diplomatické výsady a imunity na území SR podľa
medzinárodného práva.

Osoby s prechodným pobytom na účel štúdia a osobitnej činnosti musia
najskôr získať prechodný pobyt na iný účel (napr. zamestnanie alebo
podnikanie) a až následne môžu žiadať o dlhodobý pobyt.
Niektoré typy pobytov sa do dĺžky oprávneného a nepretržitého pobytu po
dobu piatich rokov nezapočítavajú vôbec (napr. prechodný pobyt na účel
sezónneho zamestnania, pobyt v SR na základe národného víza alebo obdobie,
počas ktorého žiadateľ požíval diplomatické výsady a imunity) alebo sa
započítavajú len v polovičnej výške (napr. prechodný pobyt na účel štúdia a
niektoré druhy osobitnej činnosti).
Do doby nepretržitého pobytu sa započítava najviac 6 po sebe nasledujúcich
mesiacov a najviac 10 mesiacov, počas ktorých sa žiadateľ zdržiaval mimo
územia SR. Pred podaním žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu
odporúčame kontaktovať príslušné oddelenie cudzineckej polície a potvrdiť
si splnenie podmienky dĺžky pobytu. →

DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIA:
§

Žiadosť o zmenu druhu pobytu
(napr. z prechodného pobytu na
účel zamestnania na dlhodobý
pobyt) je potrebné podať
najneskôr v posledný deň
platnosti súčasného pobytu.

§

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.

§

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. nájomná zmluva), kópie si
dať úradne overiť a tieto
odovzdať na cudzineckej polícii/
zastupiteľskom úrade. →
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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.

§

Úrady vydajú rozhodnutie do 90
dní od doručenia úplnej žiadosti.

§

Po podaní žiadosti o udelenie
dlhodobého pobytu sa
predchádzajúci pobyt považuje
za platný (iba) na území SR aj
po jeho skončení, a to až do
rozhodnutia o žiadosti o udelenie
dlhodobého pobytu.

Žiadosť sa podáva osobne na predpísanom tlačive a v slovenskom
jazyku. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť nasledujúce doklady:
1. platný cestovný pas (bez jeho predloženia žiadosť nebude prijatá);
2. dve farebné fotografie (3 × 3,5 cm);
3. doklad o stabilných a pravidelných zdrojoch vo výške 12-násobku
životného minima (od 01. 07. 2022 je životné minimum 234,42 EUR/
mesiac, t.j. 12 × 218,06 EUR = 2 813,04 EUR); v prípade žiadateľa do
18 rokov v polovičnej výške. Finančné zabezpečenie sa preukazuje:
§

pracovnou zmluvou alebo potvrdením zamestnávateľa o výške
vyplácanej mzdy;

§

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

§

dokladom o poberaní dôchodku;

§

úradne overeným čestným vyhlásením manžela alebo rodiča o
poskytnutí finančného a hmotného zabezpečenia, spolu s
dokladom o stabilných a pravidelných zdrojoch, ak je žiadateľom
osoba s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny.

4. doklad o zdravotnom poistení;
5. doklad o ubytovaní (platí len pre žiadateľa, ktorému zanikol dlhodobý
pobyt z dôvodu, že mu bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom
štáte EÚ, z dôvodu zdržiavania sa mimo územia SR viac ako 6 rokov
alebo z dôvodu nepretržitého zdržiavania sa mimo územia členských
štátov viac ako 12, resp. 24 po sebe nasledujúcich mesiacov);
6. správny poplatok 165,50 EUR, od poplatku sú oslobodené osoby
mladšie ako 18 rokov;
7. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o trvalom pobyte).

DÔVODY NA ZRUŠENIE
DLHODOBÉHO POBYTU
Dlhodobý pobyt môže byť zrušený najmä, ak:
§

osoba získala dlhodobý pobyt podvodným spôsobom;

§

osoba sa zdržiava mimo územia SR viac ako 6 rokov;

§

osoba sa zdržiava mimo územia členských štátov 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov, resp. 24 po sebe nasledujúcich mesiacov
(ak získala dlhodobý pobyt ako držiteľ modrej karty);

§

osobe bol odňatý azyl a dlhodobý pobyt získala na základe
udeleného azylu;

§

osobe nebola predĺžená doplnková ochrana a dlhodobý pobyt
získala na základe poskytnutej doplnkovej ochrany.
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