Žiadosť o trvalý pobyt
na neobmedzený čas
Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas je potrebné
predložiť osobne, na predpísanom tlačive a v slovenskom
jazyku na príslušnom oddelení cudzineckej polície
podľa miesta vášho pobytu. Musíte tak urobiť najneskôr
posledný deň platnosti vášho súčasného povolenia na
pobyt. K žiadosti je potrebné priložiť:
1. platný cestovný pas,
2. dve farebné fotografie (3 x 3,5 cm),
3. doklad o finančných prostriedkoch na zabezpečenie
pobytu na Slovensku vo výške životného minima na
každý mesiac pobytu najmenej po dobu jedného roka,
4. doklad o zdravotnom poistení,
5. výpisy z registra trestov krajiny, ktorej ste štátnym
príslušníkom a z krajín, v ktorých ste sa v posledných
3 rokoch zdržiavali viac ako 90 dní počas 6 po sebe
nasledujúcich mesiacov (platí len pre dieťa staršie ako
14 a mladšie ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom
na neobmedzený čas).
Cudzinecká polícia si od Vás môže vyžiadať doklad
o zabezpečení ubytovania a čestné vyhlásenie, že
dôvody udelenia trvalého pobytu naďalej trvajú.
Úrady vydajú rozhodnutie do 90 dní od dátumu doručenia
úplnej žiadosti. Za vydanie dokladu o trvalom pobyte (t.j.
identifikačnej karty) pri jeho prevzatí zaplatíte správny
poplatok 4,50 EUR.
Váš trvalý pobyt sa až do doručenia rozhodnutia o žiadosti
o trvalý pobyt na neobmedzený čas považuje za oprávnený
na území SR.

Uvedené informácie môžu podliehať častým
zmenám, preto vám odporúčame overiť si
ich na zvýhodnenej infolinke 0850 211 478
Migračného informačného centra IOM (MIC),
e-mailom na našej adrese mic@iom.int alebo
na webovej stránke MIC www.mic.iom.sk.

O trvalý pobyt na neobmedzený
čas môžete požiadať, ak:
✓✓máte najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na päť rokov,
✓✓ste dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým
pobytom na neobmedzený čas.
V špecifických prípadoch môže Ministerstvo vnútra SR
udeliť trvalý pobyt aj bez splnenia týchto podmienok.

O dlhodobý pobyt na
neobmedzený čas môžete
požiadať, ak:
✓✓sa na území SR oprávnene a nepretržite zdržiavate po
dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
✓✓máte 5 rokov oprávnený nepretržitý pobyt na území EÚ
ako držiteľ modrej karty a zdržiavate sa na území SR
ako držiteľ modrej karty najmenej 2 roky bezprostredne
pred podaním žiadosti,
✓✓vám predtým zanikol dlhodobý pobyt z dôvodu, že vám
bol udelený dlhodobý pobyt v inom štáte EÚ, z dôvodu
zdržiavania sa 6 rokov mimo územia SR alebo z dôvodu
nepretržitého zdržiavania sa mimo územia EÚ počas
12 alebo 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

ako získať...
...trvalý pobyt
na Slovensku?

Žiadosť o dlhodobý pobyt sa predkladá osobne, na
predpísanom tlačive a v slovenskom jazyku na príslušnom
oddelení cudzineckej polície podľa miesta vášho pobytu.
Musíte tak urobiť najneskôr posledný deň platnosti
vášho súčasného povolenia na pobyt. K žiadosti je
potrebné priložiť:
1. platný cestovný pas,
2. 2 farebné fotografie (3 x 3,5 cm),
3. doklad o stabilných a pravidelných zdrojoch,
4. doklad o zdravotnom poistení.
Úrady vydajú rozhodnutie do 90 dní od dátumu doručenia
úplnej žiadosti. Za vydanie dokladu o trvalom pobyte (t.j.
identifikačnej karty) pri jeho prevzatí zaplatíte správny
poplatok 4,50 EUR.
Váš pobyt sa až do doručenia rozhodnutia o žiadosti
o dlhodobý pobyt považuje za oprávnený na území SR.
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AKO ZÍSKAŤ TrvalÝ POBYT NA SLOVENSKU?

O trvalý pobyt na päť rokov
môžete požiadať, ak ste:

✓✓manžel alebo manželka občana SR s trvalým
pobytom na území SR alebo závislý príbuzný v
priamom rade občana SR s trvalým pobytom na
území SR,
✓✓slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do
osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom
občana SR s trvalým pobytom na území SR,
✓✓slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov cudzinca s
povolením na trvalý pobyt alebo dieťa mladšie ako
18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca
s povolením na trvalý pobyt,
✓✓nezaopatrené dieťa staršie ako 18 rokov cudzinca s
povolením na trvalý pobyt.

Žiadosť o trvalý pobyt
na päť rokov
Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov môžete podať na
oddelení cudzineckej polície v mieste vášho pobytu na
Slovensku, na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom
pre krajinu, ktorej ste občanom alebo v ktorej máte
pobyt. Zastupiteľský úrad s vami vykoná osobný
pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.
Žiadosť je potrebné predložiť osobne, na predpísanom
tlačive a v slovenskom jazyku. K žiadosti je potrebné
priložiť:
1. platný cestovný pas,
2. dve farebné fotografie (3 x 3,5 cm),
3. doklad potvrdzujúci dôvod žiadosti, napr.: sobášny
list vydaný v SR a potvrdenie o trvalom pobyte
manžela/ky v SR (t.j. platný občiansky preukaz),
4. výpisy z registra trestov krajiny, ktorej ste
štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých ste sa
v posledných 3 rokoch zdržiavali viac ako 90 dní
počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (neplatí
pre dieťa mladšie ako 14 rokov),
5. doklad
o
finančných
prostriedkoch
na
zabezpečenie pobytu na Slovensku vo výške
životného minima na každý mesiac pobytu najmenej
po dobu jedného roka a preukazuje sa napr. výpisom
z vášho bankového účtu alebo notárom overeným
čestným prehlásením manžela/ky, že vám poskytne
finančné a hmotné zabezpečenie počas pobytu
a výpis z jeho/jej bankového účtu,

6. doklad o vašom ubytovaní na Slovensku, napr.:
✓✓ list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva
✓✓ notárom overená nájomná zmluva a výpis z listu
vlastníctva
✓✓ notárom overené čestné prehlásenie vlastníka
nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie a výpis
z listu vlastníctva
✓✓ potvrdenie ubytovacieho zariadenia (hotel,
ubytovňa) o poskytnutí ubytovania
✓✓ dohoda o hosťovaní
7. správny poplatok vo forme kolku (vo výške 165,50
EUR; manžel a závislý príbuzný v priamom rade
občana SR je od poplatku oslobodený).
Dokumenty v čase podania žiadosti nesmú byť staršie
ako 90 dní. Všetky dokumenty vydané v zahraničí
musia byť úradne overené (formou apostily alebo
superlegalizácie) a úradne preložené do slovenského
jazyka.

⤹

Trvalý pobyt vás oprávňuje v čase, na ktorý vám
bol udelený, zdržiavať sa na území Slovenskej
republiky (SR), cestovať do zahraničia a späť,
pracovať, podnikať, študovať, mať prístup k zdravotnej
starostlivosti a k sociálnemu zabezpečeniu.
Prvýkrát sa trvalý pobyt udeľuje na 5 rokov, následne
možno požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený
čas. Novým typom trvalého pobytu je dlhodobý pobyt.

Úrady vydajú rozhodnutie do 90 dní od dátumu doručenia
úplnej žiadosti. Za vydanie dokladu o trvalom pobyte (t.j.
identifikačnej karty) pri jeho prevzatí zaplatíte správny
poplatok 4,50 EUR.

Po udelení trvalého pobytu
na päť rokov musíte:
✓✓ pricestovať na Slovensko do 180 dní od jeho
udelenia,
✓✓ hlásiť príslušnému oddeleniu cudzineckej polície
začiatok pobytu do 3 pracovných dní od vstupu na
Slovensko,

Dôležité upozornenie
Podaním žiadosti o trvalý pobyt na päť rokov vám
nevzniká nárok na pobyt na Slovensku. Pokiaľ vám
trvalý pobyt nie je udelený, na Slovensku sa môžete
zdržiavať len počas platnosti víza, iného povolenia na
pobyt alebo v rámci bezvízového styku.

✓✓ predložiť na cudzineckej polícii do 30 dní od
prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok
potvrdzujúci, že netrpíte chorobou ohrozujúcou
verejné zdravie (tento doklad nesmie byť starší ako
30 dní),
✓✓ uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do
3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte.

