
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. 

ako získať...  
  ...prechodný pobyt   na Slovensku?
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Obnovenie prechodného pobytu
Prechodný pobyt je možné predĺžiť a to i opakovane. Horná 
hranica dĺžky obnovenia prechodného pobytu závisí od účelu, 
na ktorý vám bol udelený (najviac 3 alebo 5 rokov). Ak chce-
te požiadať o obnovenie vášho prechodného pobytu, musí-
te tak urobiť osobne na príslušnom oddelení cudzineckej po-
lície najneskôr posledný deň jeho platnosti. Podmienkou je, 
že naďalej trvá účel, na ktorý vám bol prechodný pobyt udele-
ný. Váš prechodný pobyt sa považuje za oprávnený na území 
Slovenska až do rozhodnutia o jeho obnovení.

Žiadosť je potrebné predložiť osobne na predpísanom 
tlačive v slovenskom jazyku. K žiadosti je potrebné priložiť: 

1.  platný cestovný pas,
2.  jednu farebnú fotografiu (3 x 3,5 cm),
3.  doklad potvrdzujúci účel pobytu,
4. doklad o ubytovaní na Slovensku (neplatí: štúdium na 

vysokej škole, výskum a vývoj, zastupovanie/práca pre vý-
znamného zahraničného investora, jeho manžela a dieťa),

5.  doklad o zdravotnom poistení na Slovensku (neplatí: za-
mestnanie, štúdium, niektoré prípady dlhodobého pobytu),

6.  finančné zabezpečenie pobytu vo výške životného mini-
ma na každý mesiac pobytu (neplatí: Slovák žijúci v zahra-
ničí, podnikanie fyzickej osoby),

7.  správny poplatok (vo výške podľa účelu pobytu),
8.  správny poplatok za vydanie dokladu o pobyte 4,50 EUR.

Pri obnovení prechodného pobytu na účel podnikania 
budete musieť dokladovať aj uhradenie všetkých záväzkov 
a zdanený príjem za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 
vo výške 20-násobku životného minima (živnostník) a vo 
výške 60-násobku životného minima (konateľ obchodnej 
spoločnosti).

Výnimky
 ✓  Ak máte udelený akýkoľvek druh prechodného pobytu, 
môžete počas vášho pobytu študovať.

 ✓  Ak máte udelený prechodný pobyt na účel štúdia, môžete 
počas vášho pobytu pracovať bez potreby povolenia 
na zamestnanie, ak odpracovaný čas nepresiahne 10 
hodín za týždeň alebo tomu zodpovedajúci počet dní 
alebo mesiacov za rok.

 ✓  Ak máte udelený prechodný pobyt na účel štúdia, 
môžete počas vášho pobytu podnikať.

 ✓  Ak máte udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia 
rodiny, môžete počas vášho pobytu podnikať a 
pracovať bez potreby povolenia na zamestnanie.

Migračné informačné centrum IOM Medzinárodnej 
organizácie pre migráciu (MIC) poskytuje štátnym 
príslušníkom tretích krajín bezplatné poradenstvo 
a informácie v rôznych oblastiach života na Slovensku.

Informácie a poradenstvo MIC poskytuje prostredníctvom:

 ✓ osobných konzultácií v Bratislave, Grösslingová 4, 
v pondelok, utorok a štvrtok 9.00 - 17.00 hod., v  
stredu 13.00 - 17.00 hod. a v piatok 9.00 - 13.00 hod.

 ✓ osobných konzultácií v Košiciach, Poštová 1,  
v pondelok až štvrtok 13.00 - 17.00 hod. a v piatok 
9.00 – 13.00 hod.

 ✓ emailu mic@iom.int 
 ✓ zvýhodnenej infolinky 0850 211 478 

 ✓ telefónu +421 2 5263 0023
 ✓ telefónu +421 55 625 8662
 ✓ webovej stránky www.mic.iom.sk

Zmena účelu prechodného pobytu
Vykonávať môžete len takú činnosť, na akú vám 
bol prechodný pobyt udelený, prípadne inú činnosť, 
ktorú konkrétny typ prechodného pobytu povoľuje. Ak 
chcete vykonávať inú činnosť, než na akú vám bol 
prechodný pobyt udelený, musíte požiadať o zmenu účelu 
prechodného pobytu. Váš prechodný pobyt sa považuje 
za oprávnený na území Slovenska až do rozhodnutia 
o zmene účelu prechodného pobytu.



AKO ZÍSKAŤ PRECHODNÝ POBYT NA SLOVENSKU?

DôLEžITé UPOZORNENIE

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

Účely prechodného pobytu
Ak sa na Slovensku chcete zdržiavať dlhšie ako 90 dní 
v priebehu pol roka, môžete požiadať o prechodný pobyt. 
Udeľuje sa vždy iba na jeden konkrétny účel a iba 
výnimočne ste na jeho základe oprávnený vykonávať aj 
iné činnosti. Môže byť udelený na nasledujúce účely:

 ✓ podnikanie,
 ✓ zamestnanie,
 ✓ štúdium,
 ✓ osobitná činnosť (napr. umelecká, športová, 
lektorská, dobrovoľnícka činnosť, štipendium, stáž, 
liečenie),

 ✓ výskum a vývoj,
 ✓ zlúčenie rodiny, 
 ✓ plnenie služobných povinností civilnými zložkami 
ozbrojených síl,

 ✓ osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho 
v zahraničí,

 ✓ osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom 
štáte EÚ.

Prechodným pobytom je aj modrá karta EÚ. Proces 
vydávania modrých kariet EÚ je upravený špecifickým 
postupom. 

Po udelení prechodného  
pobytu musíte:

 ✓ 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 doklad o zdravotnom poistení na 
Slovensku (neplatí: zamestnanie, štúdium, Slovák žijúci 
v zahraničí),

 ✓ predložiť na cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia 
dokladu o pobyte lekársky posudok nie starší ako 30 
dní potvrdzujúci, že netrpíte chorobou ohrozujúcou 
verejné zdravie (neplatí:  Slovák žijúci v zahraničí, 
dlhodobý pobyt, zmena druhu/ účelu pobytu),

 ✓ pri prechodnom pobyte na účel podnikania odovzdať 
na cudzineckej polícii do 60 dní od prevzatia dokladu 
o pobyte výpis z Obchodného registra SR (ak sa 
vyžaduje).

7.  finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti (platí 
len pri prechodnom pobyte na účel podnikania) 
sa preukazuje jednorázovo potvrdením o zostatku na 
účte vedenom v banke zriadeným na účely podnikania 
vo výške 20-násobku životného minima v prípade 
živnostníka a vo výške 100-násobku životného minima 
v prípade konateľa obchodnej spoločnosti,

8.  správny poplatok (vo výške od 33 do 232 EUR 
v závislosti od účelu pobytu),

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

Dokumenty v čase podania žiadosti nesmú byť staršie ako 
90 dní. Všetky dokumenty vydané v zahraničí musia byť 
úradne overené (apostila alebo superlegalizácia) a úradne 
preložené do slovenského jazyka. 

Úrady vydajú rozhodnutie do 90 dní od doručenia úplnej 
žiadosti (do 30 dní v prípade štúdia, osobitnej činnosti, 
výskumu a vývoja, Slováka žijúceho v zahraničí, v niektorých 
prípadoch práce pre zahraničného investora). ⤹

žiadosť o prechodný pobyt
Žiadosť podávate na zastupiteľskom úrade SR 
akreditovanom pre krajinu, ktorej ste občanom alebo v ktorej 
máte pobyt. Ak sa na Slovensku zdržiavate oprávnene, 
môžete žiadosť podať aj na cudzineckej polícii príslušnej 
podľa miesta vášho pobytu. 

Žiadosť je potrebné predložiť osobne na predpísanom 
tlačive v slovenskom jazyku. K žiadosti je potrebné priložiť: 

1.  platný cestovný pas,
2.  dve farebné fotografie (3 x 3,5 cm),
3.  doklad potvrdzujúci účel pobytu, napr.:

 ✓ overená kópia pracovného povolenia 
 ✓ doklad od školy o prijatí na štúdium 
 ✓ overená kópia sobášneho listu

4. výpis 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: zmena druhu/účelu 
pobytu, žiak strednej školy, dieťa mladšie ako 14 rokov, 
Slovák žijúci v zahraničí, ak žiadosť o prechodný pobyt 
podá do 60 dní od vydania osvedčenia, dlhodobý pobyt), 

5.  doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 
6 mesiacov alebo na celý pobyt, ak žiadate o prechodný 
pobyt na kratší čas (neplatí: štúdium na vysokej škole, 
Slovák žijúci v zahraničí, výskum a vývoj, niektoré prípady 
osobitnej činnosti a dlhodobého pobytu), napr.:

 ✓ list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva 
 ✓ notárom overená nájomná zmluva a výpis z listu 
vlastníctva 

 ✓ notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka 
nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie a výpis  
z listu vlastníctva

6.  doklad o finančnom zabezpečení vo výške životného 
minima na každý mesiac pobytu, ak pobyt presiahne 1 rok 
vo výške 12-násobku životného minima; maloletý žiadateľ 
v polovičnej výške (neplatí: Slovák žijúci v zahraničí), 
napr. potvrdenie o zostatku na účte vedeného v banke, 
potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, 


