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Zrušenie dlhodobého pobytu
Policajný ú tvar vá m dlhodobý pobyt zruš ı,́ ak
• zistı́, ž e ste zı́skali dlhodobý pobyt podvodný m spô sobom,
• sa zdrž iavate viac ako š esť rokov mimo
ú zemia Slovenskej republiky,
• ak sa nepretrž ite zdrž iavate mimo ú zemia č lenský ch š tá tov 12 po sebe nasledujú cich mesiacov,
• ak vá m bol odň atý azyl z dô vodov podľa
osobitné ho predpisu a ak ste zı́skali dlhodobý pobyt na zá klade udelené ho azylu, alebo
• ak vá m nebola predl#žená doplnková
ochrana alebo vá m bola doplnková
ochrana zruš ená z dô vodov podľa osobitné ho predpisu a ak ste zı́skali dlhodobý pobyt na zá klade poskytnutej doplnkovej ochrany.
Pokiaľ ste azylantom, ktorému bol azyl udelený za účelom zlúčenia rodiny alebo vám
bol udelený azyl z humanitných dôvodov,
váš azyl vám udelením trvalého pobytu
zaniká.
Pokiaľ ste osobou s poskytnutou doplnkovou ochranou a doplnková ochrana vám
bola poskytnutá za účelom zlúčenia rodiny,
udelením trvalého pobytu vám doplnková
ochrana zaniká.

Obč ianske združ enie Marginal v obdobı́ od
1.4.2014 do 31.3.2015 realizuje na ú zemı́ stredné ho a vý chodné ho Slovenska individuá lny
projekt STEP 2, ref. č ı́slo SK 2013 ERF OC 2/1
0inancovaný z Euró pskeho fondu uteč encov,
vš eobecný program Solidarita pri riadenı́ migrač ný ch tokov zameraný na integrá ciu osô b s
udelený m azylom a poskytnutou doplnkovou
ochranou.
Nongovernmental organization Marginal implements on the territory of central and eastern
Slovak republic individual project STEP 2, ref.
number SK 2013 ERF OC 2/1 in period from
1.4.2014 to 31.3.2015 which is coo0inanced by
ERF (European refugee fund) and is focused on
integration of bene0iciaries of international
protection - with granted asylum and subsidiary protection.
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Dlhodobý pobyt
Ako osoba s udelený m azylom alebo
s poskytnutou doplnkovou ochranou na ú zemı́
Slovenskej republiky, mô ž ete pož iadať o dlhodobý pobyt. Dlhodobý pobyt je druh trvalé ho
pobytu a udeľuje sa na neobmedzený č as.
Dlhodobý pobyt spadá do spoloč enské ho euró pskeho rá mca a na jeho zá klade má te mož nosť zı́skať jednoduchš ie pobyt v inej krajine
Euró pskej ú nie, č i zı́skať jednoduchš ie mož nosť prı́stupu k pracovné mu trhu v zahranič ı́
v porovnanı́ s iný mi druhmi pobytov; konkré tne podmienky si upravujú jednotlivé š tá ty samostatne.
Policajný útvar vám udelí dlhodobý pobyt,
ak nie sú dôvody na jeho zamietnutie,
ak sa zdržiavate na území Slovenskej republiky oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním
žiadosti.
Do doby nepretrž ité ho pobytu sa započ ı́tava
doba od podania ž iadosti o udelenie azylu do
rozhodnutia o udelenı́ azylu alebo poskytnutia
doplnkovej ochrany.
Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu
Z* iadosť o udelenie dlhodobé ho pobytu je potrebné podať osobne na úradnom tlačive na
príslušnom policajnom útvare – oddelenie
cudzineckej polície v mieste vášho bydliska;
ak pre bezvlá dnosť nemô ž ete osobne podať
ž iadosť, mô ž e podať ž iadosť vá š rodinný prı́sluš nı́k. Policajný ú tvar vá m vydá v deň podania ž iadosti potvrdenie o jej prijatı́.

K žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu je
potrebné predložiť nasledovné dokumenty:
• platný cestovný doklad; Ak nepredlož ı́te
platný cestovný doklad, policajný ú tvar ž iadosť o
udelenie dlhodobé ho pobytu neprijme. O mož nosti predlož enia iné ho dokladu totož nosti sa
informujte na policajnom ú tvare (cudzinecký pas,
iný doklad totož nosti s vaš ou fotogra3iou);
• dve fotogra0ie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujú ce vaš u aktuá lnu podobu,
• doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce:
- stabilné a pravidelné zdroje pre vá s a pre
vaš ich rodinný ch prı́sluš nı́kov, aby ste sa nestali zá ťaž ou pre systé m sociá lnej pomoci
Slovenskej republiky,
- zdravotné poistenie.
Stabilné a pravidelné zdroje mož no preuká zať
najmä pracovnou zmluvou, potvrdenı́m zamestná vateľa o vý ške vyplá canej mzdy, potvrdenı́m o
zostatku na ú č te vedenom v banke na meno š tá tneho prı́sluš nı́ka tretej krajiny, dokladom o poberanı́ dô chodku.
Za podanie žiadosti je potrebné zaplatiť
správny poplatok vo výške 165, 50€.
Policajný ú tvar rozhodne o ž iadosti o udelenie
dlhodobé ho pobytu do 90 dnı́ od doruč enia ž iadosti policajné mu ú tvaru.
Doklad o pobyte
Po udelenı́ dlhodobé ho pobytu musı́te pož iadať
na prı́sluš nom oddelenı́ cudzineckej polı́cie PZ SR
o vydanie dokladu o pobyte. Doklad o pobyte
vá m bude vydaný do 30 dnı́ od udelenia pobytu.

Policajný ú tvar na doklade o pobyte v polož ke
pozná mky uvedie slová Medziná rodná ochrana
poskytnutá v Slovenskej republike a dá tum udelenia azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany na ú zemı́ Slovenskej republiky.
Doklad o pobyte vá m bude vydaný s platnosťou najviac na desať rokov. Platnosť dokladu
o pobyte sa musı́ vž dy skonč iť najmenej 90 dnı́
pred skonč enı́m platnosti cestovné ho dokladu
š tá tneho prı́sluš nı́ka tretej krajiny.
Ak nevlastnı́te cestovný doklad, platnosť dokladu o pobyte skonč ı́ najmenej 90 dnı́ pred skonč enı́m platnosti vá šho cudzinecké ho pasu alebo
cestovné ho dokladu cudzinca.
Cestovný doklad
Po udelenı́ dlhodobé ho pobytu vá m policajný
ú tvar nevydá cestovný doklad, preto je potrebné , aby ste mali vlastný platný cestovný doklad,
cudzinecký pas (osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou) alebo cestovný doklad cudzinca
(osoby s udelený m azylom).
Zánik dlhodobého pobytu
Dlhodobý pobyt vá m zanikne, ak
• sa pı́somne vzdá te dlhodobé ho pobytu,
• bol vá m ulož ený trest vyhostenia,
• boli ste administratı́vne vyhostenı́,
• nadobudli ste š tá tne obč ianstvo Slovenskej republiky,
• bol vá m udelený dlhodobý pobyt v inom
č lenskom š tá te,
• policajný ú tvar vá m zruš il dlhodobý pobyt, alebo
• ak umriete alebo budete vyhlá senı́ za mŕ tveho.

