zmeny pri prechodnom a trvalom pobyte
Nasledujúce kategórie cudzincov nemôžu
podať žiadosť o pobyt na území SR:
✓✓ držiteľ tolerovaného pobytu z dôvodu že jeho
vycestovanie nie je možné a zaistenie nie je účelné
✓✓ žiadateľ o azyl

Písomná informácia o chýbajúcich dokladoch
Ak cudzinecká polícia / zastupiteľský úrad SR žiadosť
o pobyt neprijme, poskytne cudzincovi písomnú
informáciu o tom, ktoré doklady musí doložiť.
Písomná informácia o platnosti pobytu
Ak cudzinecká polícia vyhovie žiadosti o udelenie /
obnovenie pobytu, zašle cudzincovi písomné oznámenie
o udelení / obnovení pobytu s uvedením dátumu udelenia
/ obnovenia + dátumu skončenia platnosti pobytu.
Pri zmene druhu / účelu pobytu nie je potrebné
predložiť:
✓✓ register trestov (ak ho cudzinec predložil k žiadosti
o udelenie predchádzajúceho pobytu)
✓✓ lekársky posudok o nákazlivej chorobe
(platí pri zmene trvalého pobytu na prechodný pobyt / pri
zmene prechodného pobytu na trvalý pobyt / pri zmene
jednotlivých účelov prechodného pobytu)
Potvrdenie o zostatku na účte
V prípade preukazovania finančného zabezpečenia
pobytu prostredníctvom bankového účtu, cudzinec
musí predložiť potvrdenie o zostatku na účte (nie výpis
z osobného účtu).

Cudzinecká polícia už nezruší trvalý pobyt na
neobmedzený čas (získaný na základe manželstva
s občanom SR, po uplynutí 4 rokov od získania trvalého
pobytu na päť rokov) z dôvodu, že manželia nevedú
spoločný rodinný život. Z tohto dôvodu je možné
cudzincovi zrušiť len trvalý pobyt na päť rokov, získaný
na základe manželstva s občanom SR.
Cudzinecká polícia nezruší trvalý pobyt na päť rokov
pri dovŕšení veku 18 rokov, ak cudzinec:
✓✓ podniká na území SR
✓✓ je zamestnaný na území SR
✓✓ študuje na škole v SR
✓✓ vykonáva osobitnú činnosť
✓✓ vykonáva výskum a vývoj
(platí pre slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho
príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov
/ slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
je manželom štátneho občana SR s trvalým pobytom na
území SR / dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov)

aké sú zmeny
v legislatíve
v oblasti...
...pobytu cudzincov
na Slovensku
od mája 2013?

Dlhodobý pobyt
O dlhodobý pobyt už nemôže požiadať cudzinec
s tolerovaným pobytom z dôvodu že jeho vycestovanie
nie je možné a zaistenie nie je účelné / z dôvodu
prekážky administratívneho vyhostenia, ani cudzinec
počas období, ktoré sa považujú za tolerovaný pobyt.
O dlhodobý pobyt už naopak môže požiadať azylant
a cudzinec s doplnkovou ochranou.
Do doby oprávneného a nepretržitého pobytu pre účely
udelenia dlhodobého pobytu sa započítava aj doba
udeleného azylu a poskytnutej doplnkovej ochrany (od
podania žiadosti do rozhodnutia o udelení azylu alebo
poskytnutia doplnkovej ochrany).
Do doby oprávneného a nepretržitého pobytu pre
účely udelenia dlhodobého pobytu sa na druhej strane
nezapočítava obdobie, počas ktorého má cudzinec
udelený tolerovaný pobyt z dôvodu, že jeho vycestovanie
nie je možné a zaistenie nie je účelné.

⤹

Narodenie dieťaťa
Dieťaťu, narodenému na území SR rodičovi s udeleným
trvalým pobytom na neobmedzený čas, cudzinecká
polícia udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas.

Zmeny pri trvalom pobyte

Migračné informačné centrum IOM
Medzinárodnej organizácie pre migráciu
Grősslingová 4, 811 09 Bratislava
Poštová 1, 040 01 Košice
tel.: 0850 211 478, +421 2 5263 0023
e-mail: mic@iom.int
internet: www.mic.iom.sk, www.iom.sk
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín.
Solidarita pri riadení migračných tokov.

ČO SA MENÍ V LEGISLATÍVE V OBLASTI POBYTU CUDZINCOV NA SLOVENSKU?
Zmeny pri prechodnom pobyte

Zavedenie ochrannej 30-dňovej doby
(t.j. nezrušenie prechodného pobytu, ak pominul jeho
účel):
✓✓ od zániku zamestnania
✓✓ od riadneho skončenia štúdia na VŠ
✓✓ od úspešného vykonania záverečnej skúšky /
maturitnej skúšky / záverečnej pomaturitnej skúšky /
absolventskej skúšky
(platí pre prechodný pobyt na účel zamestnania / štúdia
/ osobu s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
ktorá je zamestnaná alebo študuje v SR)

⤹

Doklad o zabezpečení ubytovania
Doklad o zabezpečení ubytovania nemusí predložiť
cudzinec, ktorý žiada o prechodný pobyt:
✓✓ na účel štúdia
✓✓ na účel osobitnej činnosti (štipendisti vlády SR
/ činnosť programov EÚ / plnenie záväzkov SR
z medzinárodných zmlúv)
✓✓ ako cudzinec, ktorý má priznané postavenie osoby
s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ
a ktorý zároveň bude študovať na vysokej škole /
vykonávať pedagogickú /výskumnú činnosť

Pozvanie cudzinca overené
cudzineckou políciou
✓✓ Pozývajúca osoba musí na cudzineckej polícii preukázať schopnosť uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním cudzinca prostredníctvom potvrdenia o zostatku na účte v banke.
✓✓ Zostatok na účte pozývajúcej osoby musí byť najmenej
vo výške dvanásťnásobku životného minima +
56 EUR/deň pobytu (do 7/2013 je životné minimum
194,58 EUR), t.j. 7374,96 EUR na 90-dňový pobyt.

Slovák žijúci v zahraničí
✓✓ všeobecné zjednodušenie podmienok žiadania o
prechodný pobyt
✓✓ možnosť do 1. mája 2014 požiadať o prechodný
pobyt na cudzineckej polícii - ak má vydané
osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, jeho doklad
o pobyte stratil platnosť 30. júna 2012 a nevycestoval z
územia SR (tento pobyt sa nepovažuje za neoprávnený)
✓✓ ak má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
a požiada o prechodný pobyt, môže sa zdržiavať na
území SR až do rozhodnutia o jeho žiadosti
✓✓ pri žiadaní o pobyt je oslobodený od predloženia
nasledujúcich dokladov: ubytovanie, finančné
zabezpečenie, doklad o zdravotnom poistení, lekársky
posudok o nákazlivej chorobe
✓✓ register trestov nie je potrebné predložiť v prípade,
ak žiadosť o prechodný pobyt podá do 60 dní od
vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí
✓✓ pobyt sa udelí na 5 rokov

Doklad o pobyte
✓✓ Doklad o pobyte je možné získať zrýchlenou
formou do 2 pracovných dní, za správny poplatok
24,50 EUR.
✓✓ Doklad o pobyte je po jeho vydaní možné doručiť
na adresu na území SR, za správny poplatok 3
EUR.
✓✓ Držiteľ trvalého pobytu na neobmedzený čas /
dlhodobého pobytu, ktorému bol vydaný doklad o
pobyte s platnosťou na kratší čas ako má udelený
pobyt, musí požiadať o vydanie nového dokladu o
pobyte najneskôr 30 dní pred skončením platnosti
dokladu o pobyte.
✓✓ Na doklad o pobyte sa zavádza elektronický čip,
ktorý obsahuje údaje týkajúce sa držiteľa a jeho
pobytu na území SR.
✓✓ Cudzinecká polícia pri vydaní dokladu o pobyte pridelí cudzincovi aj bezpečnostný kód, ktorý slúži na
potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej
správy, alebo s inými fyzickými/právnickými osobami.
✓✓ Cudzinec môže byť držiteľom len jedného dokladu
o pobyte.

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
Držiteľ prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
ktorý podniká / je v pracovnoprávnom vzťahu, môže
pri obnovení prechodného pobytu preukázať finančné
zabezpečenie aj potvrdením o zostatku na účte /
potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy.

Prechodný pobyt na účel podnikania
Finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti cudzinec
preukáže potvrdením o zostatku na účte vedenom
v banke zriadeným na účely podnikania, ktorý nesmie
byť totožný s účtom, ktorým sa preukazuje finančné
zabezpečenie pobytu.
Pri obnovení prechodného pobytu na účel podnikania
bude konateľ obchodnej spoločnosti musieť preukazovať
aj finančné zabezpečenie pobytu, aj zisk a úhradu
všetkých záväzkov. Živnostníci aj naďalej budú
preukazovať len zisk a úhradu všetkých záväzkov.
Ak cudzinec v predchádzajúcom zdaňovacom období ešte
nebol oprávnený podnikať / konať v mene obchodnej
spoločnosti, je povinný k žiadosti o obnovenie
prechodného pobytu preukázať finančné zabezpečenie
podnikateľskej činnosti vo výške:
✓✓ 10-násobku životného minima (fyzická osoba)
✓✓ 30-násobku životného minima (konateľ obchodnej
spoločnosti)
(preukazuje sa potvrdením o zostatku na účte v banke
zriadeným na účely podnikania)
Ak cudzinec koná v mene viacerých obchodných
spoločností, musí podmienku výšky zisku po zdanení pri
obnovení pobytu spĺňať aspoň jedna z týchto obchodných
spoločností.
Ak obchodná spoločnosť, v mene ktorej cudzinec koná, nedosiahla v predchádzajúcom zdaňovacom období zisk po
zdanení vo výške 60-násobku životného minima, cudzinecká polícia si vyžiada stanovisko od Ministerstva hospodárstva SR, či podnikateľská činnosť obchodnej spoločnosti je prínosom pre hospodárske záujmy SR. Ak je podnikateľská činnosť obchodnej spoločnosti prínosom pre hospodárske záujmy SR, cudzinecká polícia môže obnoviť prechodný pobyt aj bez splnenia podmienky dosiahnutia zisku
po zdanení vo výške 60-násobku životného minima.
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