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Základné informácie  

 

Dlhodobý pobyt pre 

osoby s udeleným 

azylom alebo s 

poskytnutou doplnkovou 

ochranou 

 

 

 

 
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z 

Európskeho fondu pre utečencov, Solidarita pri 

riadení migračných tokov. 

 

Zrušenie	dlhodobého	pobytu 

Policajný	útvar	vám	dlhodobý	pobyt	zrušı,́	ak	 
• zistı́,	 že	 ste	 zı́skali	 dlhodobý	 pobyt	 pod-

vodným	spôsobom, 
• sa	 zdržiavate	 viac	 ako	 šesť	 rokov	mimo	

územia	Slovenskej	republiky, 
• ak	 sa	 nepretržite	 zdržiavate	 mimo	 úze-

mia	členských	štátov	12	po	sebe	nasledu-
júcich	mesiacov, 

• ak	vám	bol	odňatý	azyl	z	dôvodov	podľa	
osobitného	 predpisu	 a	 ak	 ste	 zıśkali	 dl-
hodobý	pobyt	na	základe	udeleného	azy-
lu,	alebo 

• ak	 vám	 nebola	 predl#žená	 doplnková	
ochrana	 alebo	 vám	 bola	 doplnková	
ochrana	 zrušená	 z	 dôvodov	 podľa	 oso-
bitného	predpisu	a ak	ste	zıśkali	dlhodo-
bý	 pobyt	 na	 základe	 poskytnutej	 dopln-
kovej	ochrany. 

 

 

Pokiaľ	ste	azylantom,	ktorému	bol	azyl	ude-
lený	za	účelom	zlúčenia	rodiny	alebo	vám	
bol	udelený	azyl	z humanitných	dôvodov,	
váš	azyl	vám	udelením	trvalého	pobytu	 

zaniká. 

 

Pokiaľ	ste	osobou	s poskytnutou	doplnko-
vou	ochranou	a doplnková	ochrana	vám	

bola	poskytnutá	za	účelom	zlúčenia	rodiny,	
udelením	trvalého	pobytu	vám	doplnková	

ochrana	zaniká.  
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Občianske	 združenie	 Marginal	 v	 obdobı́	 od	

1.4.2014	do	31.3.2015	realizuje	na	územı́	stred-

ného	 a	 východného	 Slovenska	 individuálny	

projekt	STEP	2,	 ref.	 čı́slo	SK	2013	ERF	OC	2/1	

0inancovaný	 z	 Európskeho	 fondu	 utečencov,	

všeobecný	 program	Solidarita	 pri	 riadenı́	mig-

račných	 tokov	 zameraný	 na	 integráciu	 osôb	 s	

udeleným	 azylom	 a	 poskytnutou	 doplnkovou	

ochranou. 

 

Nongovernmental	 organization	 Marginal	 im-

plements	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	subsidia-

ry	protection. 



 

Dlhodobý	pobyt 
Ako	 osoba	 s udeleným	 azylom	 alebo	
s poskytnutou	doplnkovou	ochranou	na	 územı	́
Slovenskej	republiky,	môžete	požiadať	o 	dlho-

dobý	 pobyt.	 Dlhodobý	 pobyt	 je	 druh	 trvalého	
pobytu	a udeľuje	sa	na	neobmedzený	čas. 
 

Dlhodobý	 pobyt	 spadá	 do	 spoločenského	 eu-
rópskeho	 rámca	 a na	 jeho	 základe	máte	mož-
nosť	 zıśkať	 jednoduchšie	 pobyt	 v inej	 krajine	
Európskej	 únie,	 či	 zıśkať	 jednoduchšie	 mož-
nosť	 prı́stupu	 k pracovnému	 trhu	 v zahraničı	́
v porovnanı́	s inými	druhmi	pobytov;	konkrét-
ne	 podmienky	 si	 upravujú	 jednotlivé	 štáty	 sa-
mostatne. 

 

Policajný	útvar	vám	udelí	dlhodobý	pobyt,	
ak	nie	sú	dôvody	na	jeho	zamietnutie,	 

ak	sa	zdržiavate	na	území	Slovenskej	repub-
liky	oprávnene	a	nepretržite	po	dobu	pia-
tich	rokov	bezprostredne	pred	podaním	

žiadosti. 

 

Do	 doby	 nepretržitého	 pobytu	 sa	 započı́tava	
doba	 od	 podania	 žiadosti	 o	 udelenie	 azylu	 do	
rozhodnutia	o	udelenı́	azylu	alebo	poskytnutia	
doplnkovej	ochrany.			 
 

Žiadosť	o	udelenie	dlhodobého	pobytu 

Z* iadosť	 o	 udelenie	 dlhodobého	 pobytu	 je	 po-
trebné	 podať	osobne	na	úradnom	tlačive	na	
príslušnom	 policajnom	 útvare	 –	 oddelenie	
cudzineckej	polície	v mieste	vášho	bydliska;	
ak	 pre	 bezvládnosť	 nemôžete	 osobne	 podať	
žiadosť,	 môže	 podať	 žiadosť	 váš	 rodinný	 prı́-
slušnı́k.	Policajný	 útvar	vám	vydá	v	deň	poda-
nia	žiadosti	potvrdenie	o	jej	prijatı́. 
 

Policajný	 útvar	 na	 doklade	 o	 pobyte	 v	 položke	
poznámky	 uvedie	 slová	Medzinárodná	 ochrana	
poskytnutá	v	Slovenskej	republike	a	dátum	ude-
lenia	azylu	alebo	poskytnutia	doplnkovej	ochra-
ny	na	územı́	Slovenskej	republiky.	 
 

Doklad	 o	 pobyte	 vám	 bude	 vydaný	 s	platnos-
ťou	najviac	na	desať	rokov.	 Platnosť	 dokladu	
o	pobyte	sa	musı́	vždy	skončiť	najmenej	90	dnı	́
pred	 skončenıḿ	 platnosti	 cestovného	 dokladu	
štátneho	prıślušnı́ka	tretej	krajiny.	 
Ak	nevlastnı́te	cestovný	doklad,	platnosť	dokla-
du	o	pobyte	skončı́	najmenej	90	dnı́	pred	skon-
čenıḿ	platnosti	vášho	cudzineckého	pasu	alebo	
cestovného	dokladu	cudzinca. 
 

Cestovný	doklad 

Po	 udelenı́	 dlhodobého	 pobytu	 vám	 policajný	
útvar	nevydá	 cestovný	 doklad,	 preto	 je	 potreb-
né,	aby	ste	mali	vlastný	platný	cestovný	doklad,	
cudzinecký	 pas	 (osoby	 s	 poskytnutou	 doplnko-
vou	 ochranou)	 alebo	 cestovný	 doklad	 cudzinca	
(osoby	s	udeleným	azylom). 
 

Zánik	dlhodobého	pobytu 

Dlhodobý	pobyt	vám	zanikne,	ak 

• sa	pıśomne	vzdáte	dlhodobého	pobytu, 
• bol	vám	uložený	trest	vyhostenia, 
• boli	ste	administratı́vne	vyhostenı́, 
• nadobudli	 ste	 štátne	 občianstvo	 Sloven-

skej	republiky, 
• bol	 vám	 udelený	 dlhodobý	 pobyt	 v	 inom	

členskom	štáte, 
• policajný	 útvar	 vám	 zrušil	 dlhodobý	 po-

byt,	alebo 

• ak	umriete	alebo	budete	vyhlásenı́	za	mŕt-
veho. 

K	 žiadosti	 o	 udelenie	 dlhodobého	 pobytu	 je	
potrebné	predložiť	nasledovné	dokumenty: 
• platný	 cestovný	 doklad;	 Ak	 nepredložı́te	
platný	cestovný	doklad,	policajný	útvar	žiadosť	o	
udelenie	 dlhodobého	 pobytu	 neprijme.	 O	 mož-
nosti	 predloženia	 iného	 dokladu	 totožnosti	 sa	
informujte	na	policajnom	útvare	(cudzinecký	pas,	
iný	doklad	totožnosti	s	vašou	fotogra3iou); 
• dve	fotogra0ie	s	rozmermi	3	x	3,	5	cm	zob-

razujúce	vašu	aktuálnu	podobu, 
• doklady	nie	staršie	ako	90	dní	potvrdzujú-

ce: 

-	stabilné	a	pravidelné	zdroje	pre	vás	a	pre	
vašich	rodinných	prıślušnı́kov,	aby	ste	sa	ne-
stali	 záťažou	 pre	 systém	 sociálnej	 pomoci	
Slovenskej	republiky, 
-	zdravotné	poistenie. 

 

Stabilné	 a pravidelné	 zdroje	 možno	 preukázať	
najmä	 pracovnou	 zmluvou,	 potvrdenıḿ	 zamest-
návateľa	o	výške	vyplácanej	mzdy,	potvrdenı́m	o	
zostatku	na	účte	vedenom	v	banke	na	meno	štát-
neho	prıślušnı́ka	tretej	krajiny,	dokladom	o	pobe-
ranı́	dôchodku. 
 

Za	podanie	žiadosti	je	potrebné	zaplatiť	
správny	poplatok	vo	výške	165,	50€. 

 

Policajný	 útvar	 rozhodne	 o	 žiadosti	 o	 udelenie	
dlhodobého	pobytu	do	90	dnı́	 od	doručenia	 žia-
dosti	policajnému	útvaru.	 
 

Doklad	o	pobyte 

Po	 udelenı́	 dlhodobého	 pobytu	musı́te	 požiadať	
na	prı́slušnom	oddelenı́	cudzineckej	polı́cie	PZ	SR	
o	 vydanie	 dokladu	 o	 pobyte.	 Doklad	 o	 pobyte	
vám	bude	vydaný	do	30	dnı́	od	udelenia	pobytu. 
 


