Príloha č. 5
Prechodný pobyt na účel zamestnania (§23 Zákona o pobyte cudzincov):
Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na
území SR, ak štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na pobyt podľa osobitného
predpisu (Čl. 5. nariadenia (ES) č. 562/2006) splnil si povinnosť podľa § 111 ods. 2 písm. a)
/do troch pracovných dní od vstupu hlásil policajnému útvaru začiatok, miesto
a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné vízum
alebo ak sa uňho vízum nevyžaduje, ak túto povinnosť nemá ubytovateľ; policajný útvar na
požiadanie štátneho príslušníka tretej krajiny vydá potvrdenie o jeho pobyte/ a
a) pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike,
b) je vyslaný zamestnávateľom so sídlom v členskom štáte na územie Slovenskej
republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,
c) je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území
Slovenskej republiky vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom, alebo
d) je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej
zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý
ho vyslal na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou
vykonávať prácu na území Slovenskej republiky.
Platný cestovný doklad
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu
Dve fotografie (3 x 3,5 cm)
Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní:
Osvedčenie (originál) o ukončení základnej školy alebo
Diplom (fotokópia) o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (stredná škola, vysoká škola).
Originál osvedčenia alebo originál diplomu musí byť overený APOSTILLOM. Originál
osvedčenia s Apostillom alebo fotokópia diplomu s Apostillom musia byť preložené do
slovenského jazyka súdnym tlmočníkom (v Srbsku alebo na Slovensku), fotokópie sa
overujú na veľvyslanectve v Belehrade alebo notárom v SR.
Doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce účel pobytu, ktorý štátny príslušník tretej
krajiny preukáže povolením na zamestnanie alebo potvrdením zamestnávateľa, že štátny
príslušník tretej krajiny má vykonávať činnosť, na ktorú sa povolenie na zamestnanie
nevyžaduje, alebo medzinárodnou zmluvou, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
žiada o prechodný pobyt. Za takýto doklad sa považuje:
a) povolením na zamestnanie vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny (príslušným je úrad, v ktorého územnom obvode bude cudzinec vykonávať
zamestnanie); povolenie na zamestnanie sa vyžaduje aj v prípade sezónneho
zamestnania,
b) potvrdením zamestnávateľa o tom, že cudzinec bude vykonávať zamestnanie, u
ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje alebo
c) medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná, a ktorá ustanovuje, že na prijatie
cudzinca do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie.
Doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce zabezpečenie ubytovania počas trvalého
pobytu. Zabezpečenie ubytovania musí byť spoločné s ubytovaním štátneho občana
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Slovenskej republiky alebo príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov. Za
takýto doklad sa považuje:
-

-

potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (ubytovacím zariadením
môže byť napr. hotel alebo ubytovňa),
overené čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí
ubytovania cudzincovi počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky a výpis z
listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosť,
alebo
dohoda o hosťovaní, ak obsahuje aj zabezpečenie ubytovania.

Doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má
zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu; ak žiada o
prechodný pobyt na kratší čas, musí preukazovať zabezpečenie ubytovania počas celého
prechodného pobytu.
Ubytovanie musí spĺňať minimálne štandardy (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; § 8
ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o
podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách
na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia).
Doklad o zabezpečení ubytovania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo
pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike, jeho manžela
a dieťa, môže byť starší ako 90 dní.
Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže potvrdením
zamestnávateľa vo výške dohodnutej mzdy alebo o uvedení v pracovnej zmluve podpísanej
so zamestnávateľom.
Poplatky:
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu
Potvrdenie o registrácii súdneho prekladateľa
(vydáva sa k Výpisu z registra trestov)
Potvrdenie o registrácii súdneho prekladateľa
(vydáva sa k Diplomu)
Overenie fotokópie dokladu o vzdelaní

- 170,00 eur
- 10,00 eur
- 10,00 eur
- 10,00 eur/za stranu
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