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bod č. 13 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum 

vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 

1. Postoj APZD k návrhu nariadenia vlády SR 

Návrh nariadenia vlády nebol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania.  

Nakoľko bolo nariadenie vlády schválené vládou SR dňa 8.12.2021 APZD žiada o doplnenie nariadenia 

vlády formou novely v zmysle pripomienok predložených na rokovaní HSR.  

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

Návrh nariadenia sa priamo dotýka pracovného trhu a podnikateľských subjektov. Sme názoru, 

že k jeho tvorbe a k jeho pripomienkovaniu mali byť prizvaní sociálni partneri v rámci riadneho 

medzirezortného pripomienkového konania.  

Cieľom Právnou  úpravou  sa  navrhuje  umožniť  udelenie  národného  víza  na  účel  zamestnania 

z dôvodu  záujmu  Slovenskej  republiky  štátnym  príslušníkom tretích  krajín z Bieloruska, Srbska alebo 

Ukrajiny, ktorí budú zamestnaní v zamestnaní:  

- vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 udelených víz,  

- vodič  ťažkého  nákladného  vozidla,  kamiónu  (medzinárodná  doprava aj vnútroštátna 

doprava), spolu v počte najviac 1 770 udelených víz. 

Pripomienky APZD:  

- požadujeme zdôvodniť obmedzenie počtu národných víz na 1 920, resp. 30 % z počtu nahlásených 

voľných pracovných miest ako predkladateľ v dôvodovej správe uvádza pre rok 2022,  

- požadujeme zdôvodniť obmedzenie vydávania národných víz pre 3 profesie a nie  

napr. pre zdravotnícky personál, pomocný personál a pod., z akej analýzy alebo dát teda 

pri vymedzení pozícií predkladateľ vychádzal a ktoré iné pozície sa v tejto súvislosti posudzovali 

a prečo neuspeli,  
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- účinnosť nariadenia je ustanovené od 1. apríla 2022, platnosť zoznamov predkladacia správa 

uvádza pre rok 2022 – požadujeme, aby do tvorby zoznamov a rozhodovaní o počte udelených víz 

boli povinne zapájaní aj sociálni partneri,  

- národné vízum sa pre účel zamestnania v zmysle platného zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov udeľuje na najviac 1 rok, pričom nie je možné o neho opätovne požiadať, čím vnímame 

riziko prípadného nepredĺženia pobytových povolení po uplynutí uvedených lehôt v štandardnom 

procese,  

- požadujeme do zoznamu doplniť pozície:  

číslo pozícia 

4321001 Pracovník v sklade (skladník) 

8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov 

8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe 

8212001 Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení 

8212999 Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený 

8219003 Montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe 

8344000 Operátor vysokozdvižného vozíka 

9329013 Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe 

9333004 Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) 

 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vychádza z naliehavosti 

situácie tak vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave, kedy sú uvedené profesie dlhodobo  

identifikované ako profesie s nedostatkom pracovnej sily, dňa 8.12.2021 na rokovanie vlády a aj 

schválené. 

Cieľom návrhu nariadenia vlády je pre vybrané pracovné pozície skrátenie a výrazné zjednodušenie 

procesov získania pracovného povolenia a povolenia na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 

a to využitím zrýchlenej schémy pre národné víza (D) v záujme SR. 

Stručný popis návrhu nariadenia vlády SR: 

➢ navrhuje sa umožniť udelenie národného víza štátnym príslušníkom tretích krajín z dôvodu záujmu 

SR na účel zamestnania sa na pozícii: 

a) vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz, 

b) vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná  doprava), a 
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c) vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 1 770 

národných víz. 

➢ uvedené kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín budú môcť vstúpiť na územie SR za účelom 

zamestnania, t.j. budú povinné preukazovať sa pracovnou zmluvou alebo prísľubom 

zamestnávateľa.  

➢ zamestnávateľ teda bude môcť zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny,  

ktorému bolo udelené národného vízum na účel zamestnania.  

➢ v kalendárnom roku 2022 sa navrhuje udeliť súhrne najviac 1 920 národných víz rozdelených 

pre jednotlivé pozície.  

Navrhovaný dátum účinnosti: 1. apríl 2022 
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