
Ďalšie dôležité rady
 ✓ 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. 
 ✓ Údaje vo vašom cestovnom doklade vždy musia zodpovedať skutočnosti.
 ✓ Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov podávate osobne 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 o trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo o dlhodobý pobyt musíte podať osobne na cudzineckej polícii na Slovensku.
 ✓ Ak riadne požiadate o trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo o dlhodobý pobyt (t.j. najneskôr posledný deň platnosti vášho súčasného povolenia na pobyt), váš pobyt sa považuje za oprávnený na území SR až do rozhodnutia o vašej žiadosti.

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 - 17, v  stredu 13 - 17 
a v piatok 9 - 13 

 ✓ osobných konzultácií v Košiciach, Poštová 1,  
v pondelok až štvrtok 13 - 17 a v piatok 9 - 13

 ✓ 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 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

z Európskeho fondu pre integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín.  
Solidarita pri riadení migračných tokov.

DôležIté upOzORnenIe

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

  na co 
  nezabudnút... 
 ...ak máte  
na Slovensku  
   trvalý pobyt?

ˇ
ˇ

Pri nesplnení uvedených povinností váš trvalý pobyt 
môže byť zrušený alebo vám môže byť uložená 
pokuta až do výšky 165 euR, prípadne 1600 euR.

nesmiete sa ocitnúť v situácii, kedy nemáte čo i len 
1 deň platný trvalý pobyt.

Ak na Slovensku plánujete požiadať o trvalý pobyt, 
uzavrieť manželstvo, zamestnať sa, podnikať, 
študovať, či vykonávať iné činnosti, overte si ešte 
pred príchodom na Slovensko alebo s dostatočným 
predstihom, aké doklady k tomu budete potrebovať.

Cudzinecká polícia vám zruší trvalý pobyt (platí pre: 
trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený 
čas), ak:

 ✓ počas svojho trvalého pobytu na Slovensku 
požiadate o pomoc v hmotnej núdzi,

 ✓ vaše manželstvo zanikne do 5 rokov od udelenia 
trvalého pobytu na päť rokov.

Cudzinecká polícia vám zruší trvalý pobyt na päť 
rokov, ak:

 ✓ nevediete s manželom/manželkou spoločný 
rodinný život (ak ste mali trvalý pobyt udelený na 
základe manželstva so slovenským občanom).

Cudzinecká polícia vám zruší dlhodobý pobyt, ak:
 ✓ sa zdržiavate viac ako 6 rokov mimo Slovenska, 
 ✓ sa zdržiavate nepretržite mimo územia členských 
štátov Únie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 
(ak máte dlhodobý pobyt udelený na základe vášho 
predchádzajúceho pobytu na Slovensku).

! 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. 



 ✓ Oznámiť zánik účelu, na ktorý vám bol udelený 
pobyt do 3 pracovných dní cudzineckej polícii.

 ✓ Požiadať do 90 dní od narodenia dieťaťa (ktoré je 
cudzincom) na území SR alebo iného štátu Únie o 
udelenie pobytu pre dieťa, inak musíte v tejto lehote 
zabezpečiť jeho vycestovanie.

 ✓ Preukázať na požiadanie policajta vašu totožnosť 
a oprávnenosť pobytu predložením cestovného 
dokladu a dokladu o pobyte.

 ✓ Pri kontrole pobytu musíte preukázať finančné 
zabezpečenie pobytu najmenej vo výške životného 
minima na každý mesiac zostávajúceho pobytu, 
najviac však na 1 rok dopredu.

 ✓ Pri kontrole pobytu musíte preukázať, že ste 
zdravotne poistený na území SR.

 ✓ Vycestovať najneskôr posledný deň platnosti 
vášho oprávneného pobytu, ak ste nepožiadali 
o trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo o dlhodobý 
pobyt alebo ak nie ste oprávnený sa na Slovensku 
zdržiavať z iného dôvodu. 

 ✓ Vycestovať do 30 dní od vykonateľnosti 
rozhodnutia (ak nie ste oprávnený sa zdržiavať 
na Slovensku z iného dôvodu), ak vám cudzinecká 
polícia:
•	 zamietla žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 

neobmedzený čas,
•	 zrušila trvalý pobyt.

⤹

   AKé SÚ VAŠe pOVInnOStI AK MÁte tRVAlÝ pOBYt?

 ✓ Musíte vstúpiť na Slovensko do 180 dní od 
udelenia trvalého pobytu.

�pReD príchodom na Slovensko

 ✓ trvalý pobyt na päť rokov,
 ✓ trvalý pobyt na neobmedzený čas,
 ✓ Dlhodobý pobyt.

Pre každý typ trvalého pobytu platia iné podmienky na 
jeho udelenie. Preto môžu byť aj odchýlky v povinnos-
tiach držiteľov jednotlivých typov trvalého pobytu.

�trvalý pobyt sa rozdeľuje na 3 typy:

 ✓ Do 3 pracovných dní od vstupu na Slovensko 
musíte na cudzineckej polícii  hlásiť začiatok 
vášho pobytu.

 ✓ Do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte 
musíte uzatvoriť zdravotné poistenie (platí pre: 
trvalý pobyt na päť rokov).

 ✓ Do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte musíte 
na cudzineckej polícii predložiť lekársky posudok 
nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že netrpíte 
chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (platí pre: 
trvalý pobyt na päť rokov, neplatí:  zmena druhu 
pobytu).

�pO príchode na Slovensko

 ✓ Do 30 dní od podania žiadosti musíte na 
cudzineckej polícii predložiť lekársky posudok 
nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že netrpíte 
chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (platí pre: 
trvalý pobyt na neobmedzený čas, o ktorý žiada 
dieťa mladšie ako 18 rokov).

 ✓ Musíte hlásiť všetky dôležité zmeny na 
cudzineckej polícii do 5 pracovných dní odo dňa, 
kedy zmena nastala. Čo je dôležitá zmena?
1. Zmena miesta trvalého pobytu,
2. Zmena vášho mena alebo priezviska (napr. pri 

svadbe, pri rozvode),
3. Zmena osobného stavu (ženatý, vydatá, 

rozvedený, vdovec, vdova),
4. Zmena štátnej príslušnosti,
5. Zmena údajov v cestovnom doklade.

 ✓ Oznámiť cudzineckej polícii, že sa budete viac 
ako 30 dní nepretržite zdržiavať mimo miesta 
udeleného pobytu.

 ✓ Oznámiť písomne cudzineckej polícii, že sa budete 
viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo 
Slovenska.

 ✓ V styku s cudzineckou políciou a inými úradmi  
uvádzať pravdivé a úplné údaje.

 ✓ Nahlásiť cudzineckej polícii výmenu vášho 
cestovného dokladu.

 ✓ Požiadať o vystavenie nového dokladu o pobyte, 
ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti, do 
5 pracovných dní na cudzineckej polícii.

 ✓ Ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie 
cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte 
cudzineckej polícii do 5 pracovných dní odo dňa, 
keď ste sa o tom dozvedeli.

 ✓ Ak chcete požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený 
čas alebo o dlhodobý pobyt, musíte tak urobiť 
najneskôr posledný deň platnosti vášho 
súčasného povolenia na pobyt.

�pOČAS vášho pobytu  
na Slovensku

Správne poplatky na cudzineckej polícii sa platia 
zvyčajne formou kolkových známok, ktoré môžete 
kúpiť na pošte.

žiadosť o udelenie trvalého pobytu: 165,50 EUR 
Doklad o pobyte: 4,50 EUR

V niektorých prípadoch môžete byť od platenia 
správneho poplatku oslobodený.

�Správne poplatky


