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Podľa odstavca 203 (c) Prisťahovaleckého zákona z roku 1990, vyhlasuje vláda USA každoročne
program prisťahovaleckých víz, ktorý náhodným výberom umožňuje uchádzačom z krajín s nízkym
počtom prisťahovalcov získať 55 000 pobytových víz v USA. Zoznam kvalifikovaných krajín je k
dispozícii na: https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-

Translations/DV-2021-Instructions-Translations/DV-2021-%20Instructions-English.pdf

Žiadosti do programu DV-2021, lotérie o prisťahovalecké víza, sa podávajú elektronicky od poludnia
(východné časové pásmo USA) 2.októbra 2019 do poludnia 5.novembra 2019 v aplikácii na
https://dvlottery.state.gov/ Odporúčame podávať žiadosti čo najskôr po otvorení registračného
obdobia a neodkladať registrácie na posledý týždeň, kedy môže byť prístup do portálu pre veľký počet
prihlásení obmedzený. Žiadatelia s viac ako jednou žiadosťou budu diskvalifikovaní.
Žiadatelia nebudú o vylosovaní vyrozumení listom ani e-mailom. Namiesto toho budú mať od 5. mája
2020 možnosť osobne si preveriť stav svojej žiadosti na (Entry Status Check) on-line na
internetovej stránke https://dvlottery.state.gov/pod svojím osobným číslom. Preto si po podaní
žiadosti svoje osobné číslo (confirmation number) dobre uschovajte, pretože nikto iný nemá k
nemu prístup. Po preverení úspešnej žiadosti na uvedenej stránke bude výherca usmernený na
stránku "Instructions for Selectee", kde budú k dispozícii inštrukcie o ďalšom postupe.
Žiadosti do programu v elektronickej forme sú k dispozícii na internetovej adrese
https://dvlottery.state.gov/ v čase termínu programu. Papierové žiadosti sa neprijímajú.
Výber žiadateľov bude prebiehať formou lotérie, náhodným výberom počítačom. Víza pre úspešných
uchádzačov o program DV-2021 sa budú vydávať od 1.októbra 2020 do 30. septembra 2021. Po
tomto termíne NEBUDE možné vízum vydať.
Na udelenie víza v programe DV za účelom prisťahovania sa do USA je potrebné splniť všetky
požiadavky amerických zákonov.
Dôležité upozornenie: Elektronické podávanie žiadostí do Programu DV-2021 je bezplatné.
Vláda USA nezamestnáva žiadnych externých konzultatnov alebo súkromné služby, ktoré by
spolupracovali na programe DV. Sprostredkovatelia, ktorí ponúkajú pomoc pri príprave žiadostí na
podanie tak konajú bez poverenia alebo súhlasu vlády USA.
Za využitie služieb externých sprostredkovateľov na podanie žiadosti vláda USA
nezodpovedá.
Ministerstvo zahraničných vecí USA odporúča vyplniť žiadosť bez pomoci “vízových konzultantov” alebo
“vízových agentov”, či iných osôb, ktoré ponúkajú služby pri vypĺňaní formulára a podávaní žiadosti
namiesto žiadateľa. Ak takáto tretia osoba Vám predsa len bude asistovať, BUĎTE FYZICKY PRÍTOMNÍ
pri odosielaní žiadosti tak, aby ste si ihneď mohli prevziať potvrdenie o odoslaní žiadosti s Vaším
osobnýn číslom (confirmation number). Takíto asistenti sa totiž môžu pokúsiť zatajiť pred Vami osobné
číslo a neskôr požadovať ďalšie poplatky za informáciu o stave žiadosti, ktorá je však dostupná
bezplatne a priamo.

Vaše osobné číslo (confirmation number) v Programe DV-2021 je potrebné aj na neskorší vstup do
aplikácie programu. Po 5. máji 2020 ho budete potrebovať na skontrolovanie úspešnosti Vašej
žiadosti. Je to jediný spôsob, ako sa dozviete, či Vaša žiadosť bola úspešná a vylosovaná v programe
DS-2021 a ako máte pokračovať pri podávaní žiadosti o prisťahovalecké vízum na veľvyslanectve USA
a termín pohovoru. Ak svoje osobné číslo nemáte, nebudete mať žiadnu možnosť informovať sa o
stave žiadosti.
Žiadatelia, ktorí nebudú vybraní, nebudú ani vyrozumení, ale môžu si nájsť informáciu o stave svojej
žiadosti online na Entry Status Check.
Elektronický formulár pre vízovú lotériu ( E-DV Entry Form alebo DS-5501) podávajte on-line na
www.dvlottery.state.gov Nekompletné prihlášky nebudú akceptované. Podanie formuláru je bezplatné.
Kritériá spôsobilosti
Požiadavka č. 1
Požiadať môžu všetci žiadatelia narodení v krajinách, ktoré boli do Lotérie zaradené.
Občania Slovenskej republiky sa pre účasť v Lotérii kvalifikujú. Ak ste sa nenarodil/a v krajine, ktorá
je zaradená do Lotérie, existujú dva spôsoby, ako sa môžete kvalifikovať:
•

Ak Váš manžel/ka pochádza z krajiny, ktorá je zaradená do Lotérie a na potvrdení o výhre ste
uvedení obaja, avšak budete musieť vstúpiť do USA spoločne;

•

Narodil/la ste sa v krajine, ktorá nie je zaradená do DV Lotérie, avšak ani Vaši rodičia sa v tej
krajine nenarodili a ani v nej nemali trvalý pobyt v čase Vášho narodenia. V tom prípade
môžete použiť krajinu narodenia jedného z Vašich rodičov, pokiaľ sa narodil v krajine, ktorá je
zaradená na zozname akceptovaných krajín pre DV 2021.

Požiadavka č.2
Každý výherca Lotérie musí spĺnať požiadavky na dosiahnuté vzdelanie/ pracovnú skúsenosť tým, že
má:
•

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, resp.ekvivalent, definovaný ako úspešné
ukončenie základného a stredoškolského štúdia v trvaní 12 rokov;

•

Alebo 2-ročnú prax v priebehu posledných 5 rokov v povolaní, ktoré si vyžadovalo aspoň 2
roky výcviku a skúseností. Možno vyhľadať na O*Net*Online

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-programentry/diversity-visa-if-you-are-selected/diversity-visa-confirm-your-qualifications.html

