
POSTUP vybavenia Prechodného pobytu – potrebné administratívne úkony  
 

Ak žiak ešte nemá osvedčenie (preukaz) Slováka žijúceho v zahraničí 
Postup 

vybavovania 
Vybavuje 

Vzor 

formuláru 

Miesto 

vybavenia 

Termín 

vybavenia 

Potrebné 

prílohy 
Doplňujúce informácie 

1. Výpis z 

Registra 
trestov 

Rodič, 

zákonný 
zástupca 

Na 
príslušnom 

súde v 
Srbsku 

Na 

príslušnom 
súde v Srbsku 

Čo najskôr  
Požiadať na súde na výpis apostilovú pečiatku + 

úradný preklad do slovenčiny 

2. Osvedčenie 

Slováka 
žijúceho v 

zahraničí 

Žiadosť si  

stiahnite z 
internetu 

Na 

veľvyslanectve 
SR 

v Belehrade,    

Hneď po 

obdržaní 
výpisu z 

registra 

 2x  farebné 

fotografie žiaka 

o rozmeroch 3,5 x 
4,5 cm 

 Výpis z Registra 

trestov žiaka v 
slovenčine 

 Rodný list žiaka 

v slovenskom 
jazyku, alebo 
úradne overený 
preklad do sl. 
jazyka 

 fotokópiu časti 

platného 
cestovného 
dokladu, kde sú 
osobné údaje, 
fotografia 

Žiadosť si stiahnite tu: 

http://www.uszz.sk/data/2015/Ziadost-tlacivo-

250915.pdf  
podmienky vydania osvedčenia sú tu: 

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3224/podmienky-

pre-vydanie-osvedcenia-ziadatelovi  

  

Veľvyslanectvo SR Belehrad: 

http://www.mzv.sk/belehrad  

3. Žiadosť 

o udelenie 
prechodné
ho pobytu 

Rodič, 
zákonný 
zástupca 

aj so 
žiakom 

Žiadosť si  
stiahnite z 

internetu 

Na 
veľvyslanectve 

SR 
v Belehrade,    

alebo na 
Slovensku 
Oddelenie 

cudzineckej 
polície PZ 

Banská 
Bystrica 
 

 

Hneď po 
obdržaní 

osvedčenia 

 Osvedčenie 

Slováka žijúceho 
v zahraničí 

 2x fotografia 
žiaka 3x3,5 

 Potvrdenie 

zabezpečenia 
ubytovania (vydá 
naša škola) 

 V žiadosti bod 18.kategória pobytu uviesť 
štúdium a v bode 22. a 31. SOŠ Pod Bánošom 

80, 974 11  Banská Bystrica, SK 

 Bez poplatku 

 Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a jeho 
novela č. 75/2013 (§29 -§32) 

 Zdravotné poistenie je zabezpečené bezplatne 

http://www.uszz.sk/data/2015/Ziadost-tlacivo-250915.pdf
http://www.uszz.sk/data/2015/Ziadost-tlacivo-250915.pdf
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3224/podmienky-pre-vydanie-osvedcenia-ziadatelovi
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3224/podmienky-pre-vydanie-osvedcenia-ziadatelovi
http://www.mzv.sk/belehrad


Ak žiak má osvedčenie (preukaz) Slováka žijúceho v zahraničí, ale je staršie ako 60 dní v termíne podávania 
žiadosti o prechodný pobyt 

Postup 

vybavovania 
Vybavuje 

Vzor 

formuláru 

Miesto 

vybavenia 

Termín 

vybavenia 

Potrebné 

prílohy 
Doplňujúce informácie 

1. Výpis z 
Registra 
trestov 

Rodič, 
zákonný 
zástupca 

Na 
príslušnom 

súde v 
Srbsku 

Na 
príslušnom 
súde v Srbsku 

Čo najskôr  
Požiadať na súde apostilovú pečiatku + úradný 

preklad do slovenčiny 

2. Žiadosť 
o udelenie 
prechodné

ho pobytu 

Rodič, 
zákonný 

zástupca 
aj so 
žiakom 

Žiadosť si  

stiahnite z 
internetu 

Na 
veľvyslanectve 
SR 

v Belehrade,    
alebo na 

Slovensku 
Oddelenie 
cudzineckej 

polície PZ 
Banská 

Bystrica 

Hneď po 
obdržaní 
výpisu z 

registra 

 Osvedčenie 

Slováka žijúceho 
v zahraničí 

 2x fotografia 

žiaka 3x3,5 

 Potvrdenie 
zabezpečenia 
ubytovania (vydá  
škola) 

 

 V žiadosti bod 18.kategória pobytu uviesť 
štúdium a v bode 22. a 31. SOŠ Pod Bánošom 

80, 974 11  Banská Bystrica, SK 

 Bez poplatku 

 Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a jeho 
novela č. 75/2013 (§29 -§32) 

 Zdravotné poistenie je zabezpečené bezplatne 

Ak žiak má osvedčenie (preukaz) Slováka žijúceho v zahraničí a nie je staršie ako 60 dní 

v termíne podávania žiadosti o prechodný pobyt  
Postup 

vybavovania 
Vybavuje 

Vzor 
formuláru 

Miesto 
vybavenia 

Termín 
vybavenia 

Potrebné 
prílohy 

Doplňujúce informácie 

1. Žiadosť 

o udelenie 
prechodné

ho pobytu 

Rodič, 
zákonný 

zástupca 
aj so 
žiakom 

Žiadosť si  

stiahnite z 
internetu 

Na 
veľvyslanectve 
SR 

v Belehrade,    
alebo na 

Slovensku 
Oddelenie 
cudzineckej 

polície PZ 
Banská 
Bystrica 

Čo najskôr 

 Osvedčenie 

Slováka žijúceho 
v zahraničí 

 2x fotografia 

žiaka 3x3,5 

 Potvrdenie 
zabezpečenia 
ubytovania (vydá 
škola) 

 V žiadosti bod 18. kategória pobytu uviesť 
štúdium a v bode 22. a 31. SOŠ Pod Bánošom 

80, 974 11  Banská Bystrica, SK 

 Bez poplatku 

 Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a jeho 
novela č. 75/2013 (§29 -§32) 

 Zdravotné poistenie je zabezpečené bezplatne 



Žiadosť o udelenie prechodného pobytu si stiahnite na linku: 

http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/udelenie_prechodneho_pobyt
u_2016.pdf  
 

Pozor na platnosť pasu – dĺžka prechodného pobytu sa udelí do mesiaca pred ukončením platnosti pasu! 

http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/udelenie_prechodneho_pobytu_2016.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/udelenie_prechodneho_pobytu_2016.pdf

