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Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

-základný legislatívny rámec v oblasti
zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny
s miestom výkonu práce na území SR

Podmienky zamestnávania štátnych
príslušníkov tretej krajiny od 1. januára 2014
Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
je držiteľom Modrej karty Európskej únie
má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia
o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel
zamestnania, ak zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov neustanovuje inak,
má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel
zlúčenia rodiny,
má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho
príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom
v členskom štáte Európskej únie, ak zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
neustanovuje inak, alebo
u ktorého sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného
miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie
o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie
podľa § 23a zákona o službách zamestnanosti.



„Jednotné povolenie“

 účinnosť od 1. januára 2014,
 zahŕňa povolenie na prechodný pobyt aj povolenie na zamestnanie,
 efektívnejší proces vybavovania žiadostí štátnych príslušníkov tretích

krajín o udelenie povolenia na pobyt aj na zamestnanie na jednom
mieste,

 prechodný pobyt oprávňujúci štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať
sa na území Slovenskej republiky na účel výkonu zamestnania,

 vzťahuje sa aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnené
zdržujú na území Slovenskej republiky na iný účel ako zamestnanie a
môžu pracovať, pričom sa im táto skutočnosť vyznačí v doklade o
pobyte formou zápisu „oprávnenie pracovať“,

 udeľuje sa
 na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydaného

úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
 na predpokladaný čas zamestnania, najviac však na dva roky;

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného
pracovného miesta
 na účely udelenia tzv. jednotného povolenia,
 vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude štátny

príslušník tretej krajiny zamestnaný, a to na žiadosť útvaru Policajného zboru do
piatich pracovných dní od doručenia

 potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta obsahujúce súhlas
s jeho obsadením úrad vydá, ak:
◦ voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným

v evidencii uchádzačov o zamestnanie - prihliada na situáciu na trhu práce
a stanovisko zastupiteľského úradu.

 u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú
vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec,
vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy,
výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny sa pri vydávaní potvrdenia obsahujúceho súhlas s jeho
obsadením neprihliada na situáciu na trhu práce.

 vydáva sa na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac na dva roky.
 nahlásenie voľného pracovného miesta – 30 dní pred podaním žiadosti o udelenie

prechodného pobytu;

Modrá karta Európskej únie

 účinnosť od 20. júla 2011,
 prechodný pobyt oprávňujúci štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť,

zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky na účel výkonu
vysokokvalifikovaného zamestnania, vycestovať z územia Slovenskej
republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na
aký mu bola vydaná,

 pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa, v ktorom je pracovný
pomer dohodnutý najmenej na 1 rok a mesačná mzda je dohodnutá vo
výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť,

 vydáva sa na 3 roky alebo na obdobie trvania pracovného pomeru
predĺžené o 90 dní,



Potvrdenie o moPotvrdenie o možžnosti obsadenia vonosti obsadenia voľľnnéého pracovnho pracovnééhoho
miesta, ktormiesta, ktoréé zodpovedzodpovedáá vysokokvalifikovanvysokokvalifikovanéémumu
zamestnaniuzamestnaniu
 na účely vydania modrej karty,
 vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na žiadosť útvaru Policajného

zboru do piatich pracovných dní od doručenia,
 potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré

zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, obsahujúce súhlas s jeho
obsadením, ústredie vydá, ak:
◦ voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie

vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie, prihliada sa na situáciu
na trhu práce.

◦ rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej
krajiny zodpovedá požiadavkám na výkon vysokokvalifikovaného
zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve alebo v prísľube
zamestnávateľa

 vydáva sa na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac na
tri roky,

 nahlásenie voľného pracovného miesta – 30 dní pred podaním žiadosti o
udelenie prechodného pobytu;

Povolenie na zamestnanie

 udeľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude
štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, na žiadosť štátneho príslušníka tretej
krajiny, zamestnávateľa, alebo PO alebo FO,

 na vydanie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok,
 prílohy k žiadosti:
◦ pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa,
◦ rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo doklad o najvyššom

dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade,
◦ kópia dokladu o pobyte na účel zlúčenia rodiny*
◦ kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým

pobytom v členskom štáte EÚ*
 úrad môže udeliť povolenie, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť

uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pri
udelení povolenie prihliada na situáciu na trhu práce,

 nahlásenie voľného pracovného miesta – 15 dní pred podaním žiadosti,

 úrad môže udeliť, s prihliadnutím na situáciu na trhu práce, povolenie štátnemu
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
◦ bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12

po sebe nasledujúcich mesiacov,
◦ bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike

alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
◦ má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia

12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
◦ má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má

priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej
únie, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak v období do uplynutia
12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

 úrad udelí, bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce, povolenie štátnemu
príslušníkovi tretej krajiny, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná,

 úrad udelí povolenie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je v pracovnom
pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky
s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho
vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou
osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, na základe odsúhlasenia
počtov a profesií;



NovýNový §§ 23a23a
 Upravuje skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín, u ktorých sa

nevyžaduje
o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré

zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu
o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
o povolenie na zamestnanie

 od 1. 1. 2014 sa táto kategória rozšírila o tieto skupiny štátnych
príslušníkov tretej krajiny, ktorí
◦ sú rodinní príslušníci držiteľa Modrej karty Európskej únie alebo rodinní

príslušníci štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorí majú udelený
prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a vykonávajú výskum alebo
vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ich pedagogická činnosť v
pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu
nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

◦ úspešne absolvovali štúdium na strednej alebo vysokej škole na území
Slovenskej republiky,

 budú zamestnaní na určené obdobie na účel zvýšenia kvalifikácie vo
vykonávanom zamestnaní (stáž), najviac na jeden rok,

 nedovŕšili 26 rokov veku a budú zamestnávaní príležitostnými a časovo
obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci
programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa
Slovenská republika zúčastňuje,

 vykonávajú duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti

 vykonávajú činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie
o významnej investícií, podľa zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých
opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2013 Z. z. a ktorý riadia túto
právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku,

 majú mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo
poznatky nevyhnutné na prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo
manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v
kalendárnom roku,

 ak im bolo udelené národné vízum a na ktorých sa vzťahuje program
pracovnej dovolenky schválený vládou SR.

Zároveň sa od 1. 1. 2014
zvýšil počet hodín, ktoré môže študent vysokej školy s udeleným
prechodným pobytom na účel štúdia odpracovať bez povolenia na
zamestnanie, a to z 10 na 20 hodín týždenne, nakoľko títo sa
oboznámili a osvojili si kultúrne aj jazykové znalosti a sú ľahšie
integrovateľní do spoločnosti,
predĺžila lehota trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na
výkon práce z 30 na 90 dní v kalendárnom roku u štátneho príslušníka
tretej krajiny, ktorý v Slovenskej republike zabezpečuje na základe
obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva
alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce
týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení,
programátorské práce alebo odborné školenia.
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