
 

 

 

 

KRÁTKODOBÉ POBYTY 

DO  90 DNÍ 

 

 

 

 
 



 V prípade krátkodobého študijného pobytu, ktorého celková doba 

nepresiahne 90 dní v rámci 180 dní (študijný pobyt, lektorský pobyt, 

výskumná činnosť) sa cudzincovi udelí schengenské vízum. 

(nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13.7.2009, 

ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva) 

 

 V prípade, ak pobyt cudzinca presiahne 90 dní v rámci 180 dní, 

musí cudzinec požiadať o povolenie na prechodný pobyt (§24 

štúdium, § 25 osobitná činnosť, §26 výskum a vývoj). 

(zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov) 

    

 Po udelení prechodného pobytu ZÚ SR udelí študentovi národné 

vízum (D) na vstup do SR. 

 



Pravidlá podávania žiadosti o schengenské vízum 

 doklady predkladané k žiadosti: 

 formulár žiadosti 

 cestovný doklad, ktorého platnosť musí byť najmenej o tri mesiace dlhšia 

ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov, obsahujúci 

aspoň dve prázdne strany, vydaný počas predchádzajúcich desiatich rokov 

 fotografia 

 sprievodné doklady 

 cestovné zdravotné poistenie 

 zber odtlačkov prstov 

 vízový poplatok (60 EUR, 35 EUR)  

oslobodenie – žiaci, študenti, postgraduálni študenti a ich sprevádzajúci 

učitelia; výskumní pracovníci uskutočňujúci vedecký výskum 

 žiadosť sa podáva osobne 

 

 



Sprievodné doklady 

Žiadateľ o schengenské vízum predkladá: 

a)  doklady preukazujúce účel cesty,  

b)  doklady týkajúce sa ubytovania alebo dôkaz o tom, že má 

dostatočné prostriedky na jeho úhradu, 

c)  doklady preukazujúce, že má k dispozícii dostatočné 

prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom vzhľadom na 

predpokladanú dĺžku pobytu a na návrat do krajiny pôvodu alebo 

pobytu, alebo na tranzit do tretej krajiny, ktorá ho určite prijme, alebo že 

je schopný nadobudnúť také prostriedky zákonným spôsobom,  

d)  informácie umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa opustiť 

územie členských štátov pred skončením platnosti víza, o ktoré žiada.  



Lehoty 

• Lehota pre rozhodnutie o žiadosti o schengenské vízum je 15 dní. 

• Lehotu možno predĺžiť najviac na 60 kalendárnych dní. 

 

• Žiadosť o vízum možno podať najviac 90 dní pred  

 

 

VČASNÉ PODANIE ŽIADOSTI 

 

KOMPLETNÁ ŽIADOSŤ 



 

OTÁZKY 


