Пам'ятка студенту
Кожен студент з третьої країни повинен подати заяву на тимчасове проживання. Заявник
звертається у відділі Поліції для іноземців (Cudzinecká polícia) в Словаччині, за місцем його
майбутнього тимчасового проживання.
Подача заяви можлива тільки у випадку, якщо у заявника є законні підстави для
перебування на території країни (напр. біометричного паспорту).
Відповідно до словацького законодавства громадянин третьої держави без дозволу на
тимчасове проживання може перебувати на території Словаччини не більш 90 днів впродовж 6
за собою слідуючих місяців (пів року). В іншому випадку він повинен покинути територію
Словаччини.
На даний момент існують певні послаблення, пов’язані із захворюванням на COVID-19,
та для громадян України і у зв’язку з війною, які дозволяють перевищити цей 90-денний термін
і перебувати легально не території Словаччини після використання всіх 90 днів. Наша
рекомендація - не зволікати із поданням заяви. Ці послаблення можуть закінчитися, і в такому
випадку людина, яка не має тимчасового проживання і перебуває на території Словаччини
більше 90 днів, буде змушена покинути територію Словаччини.
Також законний строк прийняття рішення про надання тимчасового проживання (30 днів
з моменту подачі) може бути перевищено.
У разі потреби існує можливість замовити картку тимчасового проживання в експресрежимі (виготовлення до 2 робочих днів з моменту прийняття рішення про надання тимчасового
проживання поліцією).
Заява буде прийнята тільки при наявності всіх необхідних документів. Для подання заяви
про тимчасове проживання студенту необхідно надати наступні документи:
1.
Заява;
2.
2 шт. фотографії 3х3,5 см.;
3.
Документ, що підтверджує мету перебування (Довідка з університету про
зарахування абітурієнта до ВНЗ або довідка про те, що особа являється студентом ВНЗ);
4.
Документ, що підтверджує фінансове забезпечення;
5.
Документ, що підтверджує несудимість
6.
Документ про місце проживання
1. Заява
Для подання документів в поліцію потрібно пройти попередню реєстрацію та обрати собі
дату подання документів. Це можна зробити за посиланням:
https://www.minv.sk/?objednavaci-system-na-ocp.
При реєстрації Ви зможете оформити і анкету-заяву.
Після заповнення даних на сайті, Вам генерується анкета-заява. Цю анкету-заяву
потрібно роздрукувати. Це анкета-заява, яку зможете подати в поліції.
Також після заповнення даних на сайті та генерування анкети, обов’язково завершіть
процес резервування дати відвідування поліції – ретельно читайте інструкцію на сайті аж до
моменту, поки Вам на вказаний телефон та електронну пошту не буде надіслано підтвердження
бронювання дати та код бронювання (резервування).
2. 2 фотографії 3х3,5 см
Крім фотографій, принесіть із собою в поліцію і оригінал Вашого закордонного
паспорту.
3. Документ, що підтверджує мету перебування
Це документ, який надає факультет на який студент поступив. В цьому документі
написано, що дана особа є студентом певного курсу ВНЗ. Документ повинен бути підписаний
посадовою особою (деканом/продеканом факультету). Цей документ зазвичай видають при
записі на навчання.
В поліції в місті Кошице Вашу заяву приймуть також з Рішенням (Rozhodnutie) про Ваше
зарахування, яке не повинно бути виданим більше, ніж 3 місяці тому. Документ повинен бути
підписаний посадовою особою (деканом/продеканом факультету). У випадку подання
документів з Рішенням про зарахування, рекомендуємо в поліцію в якнайкоротші терміни після
запису також донести документ, що Ви є студентом навчального закладу. Це може прискорити
процес прийняття рішення про Ваше тимчасове проживання.

4. Документ, що підтверджує фінансове забезпечення
Цим документом може бути довідка з банку, яка підтверджує наявність коштів на
рахунку, відкритого на ім’я заявника. Розмір коштів складає 12-кратний розмір прожиткового
мінімуму в Словаччині. На даний момент дана сума є 2 813,04 Євро (12 x 234,42 Євро). Для
заявників молодших 18 років ця сума представляє половину вищенаведеної суми (1406,52 Євро).
Довідка з банку може бути видана і на ім’я іншої особи у випадку, якщо ця особа заявить,
що під час тимчасового проживання буде надавати заявнику фінансове забезпечення. Ця заява
повинна бути завірена нотаріально.
Довідки та заяви можуть бути виготовленні і в Україні. В такому випадку потрібно, щоб
вони були перекладені на словацьку мову перекладачем, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
Словаччини. На заяві, зробленій в українського нотаріуса, потрібно ще до її перекладу на
словацьку мову проставити апостиль Міністерством юстиції України.
Підтвердженням фінансового забезпечення може бути також довідка про надання
стипендії.
5.
Документ, що підтверджує несудимість
Документ, що підтверджує несудимість - це довідка про відсутність судимості, видана
відповідними органами держави, громадянином якої являється заявник. Довідка про відсутність
судимості в Україні повинна бути завірена апостилем Міністерства закордонних справ України.
Заявник повинен надати також довідку про відсутність судимості з держави, в якій
перебував більше 90 днів впродовж 6 за собою слідуючих місяців, протягом останніх 3 років. Ці
довідки повинні також бути завірені апостилем (якщо не має договору між відповідною
державою та Словаччиною, який би обов’язок скасовував) та у випадку, якщо держава не
підписала Гаазьку конвенцію, вимагається її суперлегалізація відповідними органами.
Всі довідки про несудимість видані іноземними державами повинні бути перекладені на
словацьку мову судовими перекладачами зареєстрованими в Міністерстві юстиції Словаччини.
6.
Документ про місце проживання
Відповідно до діючого законодавства студенти не мусять надавати документи, які будуть
підвереджувати місце їхнього проживання. При подачі заяви в поліцію студент повинен вказати
адресу, куди йому можна надсилати пошту.
З практичної точки зору буде краще, якщо студент не буде надавати довідку про місце
проживання. Зазвичай в довідках з гуртожитків вказується термін, на який оформлено договір на
проживання (в більшості випадків це 1 рік) і поліція може видати картку (документ, що
підтверджує тимчасове проживання) тільки на цей період. Це означає, що студенту надано дозвіл
на проживання на весь період навчання (3 роки на бакалавраті), але термін дії картки тільки один
рік. Ця ситуація за собою тягне подальші обов’язки з видачою нової картки.
Дії після отримання картки.
Після прийняття рішення про надання тимчасового проживання, поліція замовляє картку.
Прийняття рішення важливий момент, який Вам надає право повністю легально перебувати на
території Словаччини і після закінчення 90-денного ліміту перебування відповідно до постанови
про безвізовий режим.
Після отримання картки студент повинен протягом 30 днів з моменту її отримання надати
в поліцію довідку про те що, він не хворіє захворюванням, яке б могло бути загрозою для
суспільного здоров’я Словаччини. Ці довідки в Словаччині надають тільки спеціалізовані
клініки.
У зв’язку з епідемією COVID-19, цей 30-денний термін не діє, але після закінчення
«надзвичайної ситуації» студент повинен буде пройти цей медогляд. Якщо його не пройде, то
поліція вправі скасувати дозвіл на тимчасове проживання. Тому рекомендуємо не зволікати з
проходженням медогляду, адже «надзвичайна ситуація», пов’язана з COVID-19 може будь-коли
скінчитись.
Медичне страхування на території Словаччини.
Згідно із законодавством Європейського союзу, кожен громадянин, який перебуває на
території країни – члена ЄС, повинен мати страхування медичних витрат на суму 30 000,00 Євро

протягом всього часу перебування на її території. Те саме відповідно стосується і перебування в
Словаччині. На жаль, більшість українських студентів, які навчаються в Словаччині, не
підпадають під категорії осіб, за які страхові внески сплачує держава, і тому не можуть
оформляти загальнообов’язкове державне медичне страхування.
Комерційне медичне страхування можна придбати як на території України так і на
території Словаччини (наприклад страхова компанія UNION, та інші).
Рекомендуємо всім студентам обов’язково оформляти страхування медичних витрат. В
іншому випадку у студента можуть виникнути проблеми з отриманням медичних послуг.

