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1. národné vízum

V súvislosti s novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
sa za v §23a ods. 1 písm. ag) rozšíri možnosť zamestnávateľa
zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené národné
vízum v prípade, ak ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila
vláda SR.

V tomto prípade pôjde o zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích
krajín, ktorí majú udelené národné vízum (bez udeleného prechodného
pobytu) v prípadoch, kedy je to v záujme Slovenskej republiky. Takíto
štátni príslušníci tretích krajín si budú žiadať o udelenie národných víz
na príslušnom ZÚ SR a po vstupe na územie SR budú môcť okamžite
pracovať.

Pozn.: Predpokladá sa, že vláda Slovenskej republiky vydá dokument, v ktorom schváli záujem SR na
zamestnávaní zamestnancov konkrétnej štátnej príslušnosti na konkrétnych pracovných pozíciách – v prípadoch
zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom okrese.



2. preukazovanie ubytovania

V § 32 ods. 2 písm. e) sa vkladá nový bod, ktorý v konečnom dôsledku
oslobodí štátneho príslušníka tretej krajiny od povinnosti predkladať k
žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania doklady
preukazujúce ubytovanie v prípade, ak tento štátny príslušník tretej
krajiny bude zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave.

V tomto prípade nebudú jednotlivé oddelenia cudzineckej polície PZ pri
podaní žiadosti vyžadovať preukázanie ubytovania, štátneho
príslušníka tretej krajiny budú prihlasovať na adresu obce.

Pozn.: v tomto prípade sa bude požadovať, aby štátny príslušník tretej krajiny v žiadosti o udelenie
prechodného pobytu vyznačil adresu na doručovanie písomností počas konania o pobyte. Ako adresu na
doručovanie písomností odporúčame uvádzať adresu sídla zamestnávateľa a zároveň odporúčame
splnomocniť osobu na preberanie týchto písomností v mene štátneho príslušníka tretej krajiny najmä v

prípadoch, kedy štátny príslušník tretej krajiny nebude prítomný v sídle zamestnávateľa.



3. lehoty na rozhodnutie

V § 33 ods. 3 bude mať oddelenie cudzineckej polície PZ povinnosť už
do siedmych dní od doručenia žiadosti o udelenie prechodného pobytu
na účel zamestnania vyžiadať od príslušného úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného
miesta.

V § 33 ods. 8 bude meniť lehotu na rozhodnutie o udelení prechodného
pobytu na účel zamestnania z 90 dní na 30 dní od doručenia potvrdenia
o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta v prípade, že sa bude
jednať o zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom
okrese.

Pozn.: To, ako „de facto“ rýchlo bude vo veci udelenia prechodného pobytu na účel zamestnania rozhodnuté, bude
záležať najmä od doby, kedy príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doručí potvrdenie o možnosti obsadenia
voľného pracovného miesta na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ.



4. doklad o pobyte

V § 73 ods. 4 a 11 sa vypúšťa povinnosť skončenia platnosti

vydaného dokladu o pobyte 90 dní pred skončením platnosti

cestovného dokladu.

V tomto prípade sa pri vydávaní dokladu o pobyte nebude

skracovať jeho platnosť v závislosti od platnosti cestovného

dokladu. Platnosť dokladu o pobyte bude určená platnosťou

udeleného pobytu.



5. zmena príslušnosti na prijatie žiadosti a konanie o pobyte 

V § 125 ods. 1 sa rozširuje možnosť zmeny príslušnosti na prijatie žiadosti o
udelenie pobytu alebo na konanie o udelení pobytu.

V tomto prípade to bude znamenať, že Úrad hraničnej a cudzineckej polície P
PZ môže príslušnosť jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ presúvať na
iné oddelenia cudzineckej polície PZ v závislosti od ich zaťaženia. To
znamená, že bude môcť presunúť určené množstvo prijatých žiadostí na
vybavenie z jedného oddelenia cudzineckej polície PZ (najviac zaťažené) na
druhé a zároveň bude môcť rozhodnúť, že konkrétnu určenú žiadosť bude môcť
prijať aj iné oddelenie cudzineckej polície PZ ako to, čo pôvodne malo
príslušnosť na jej prijatie.

Pozn.: V praxi nastanú tri rôzne situácie:

1. žiadosť sa príjme na pôvodnom OCP PZ a presunie sa na spracovanie na určené OCP PZ,

2. žiadosť sa prijme na určenom OCP PZ a presunie sa na spracovanie na pôvodné OCP PZ alebo

3. žiadosť sa prijme a spracuje na určenom OCP PZ.

O zmene príslušnosti na podanie žiadosti a na konanie bude štátny príslušník tretej krajiny vždy informovaný.

Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ bude prioritne takýmto spôsobom meniť príslušnosť v prípadoch žiadostí o
udelenie prechodného pobytu aj na účel zamestnania.


