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bod č. 5 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

na rokovanie HSR SR dňa 22.8.2022 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

1. Postoj APZD 

APZD súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní 2 zásadné pripomienky, ktoré boli 

akceptované.  

Akceptované boli nasledovné pripomienky:  

- povinnosť zamestnávateľa oznámiť  nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo 

udelené národné vízum do zamestnania – cieľ je monitoring osôb, ktorým bolo udelené národné 

vízum, ale k zamestnávateľovi nenastúpili; povinnosť dnes existuje u všetkých typoch povolení 

okrem národných víz – získanie dát o skutočnom využití/zneužití národných víz, 

- štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má prechodný pobyt na účel zamestnania si do 1 roku od 

udelenia nebude môcť podať žiadosť na účel podnikania – cieľ je zamedziť špekulatívnym konaniam 

zamestnancov (aj sprostredkovateľov), ktorí po nástupe zmenili účel pobytu pre zvýšenie čistého 

príjmu, obchádzali závislú prácu, platenie daní a odvodov a nútili firmy k využívaniu práce SZČO.  

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Implementovanie zmien vyplývajúcich z novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, precizujú sa 

ustanovenia o administratívnom vyhostení osôb, umožňuje sa elektronické doručovanie dokumentov 

medzi vybranými subjektami, menia sa sadzby niektorých poplatkov a ďalšie čiastkové úpravy. 

Predmet zákona:  

- nežiadúcou osobou budú aj administratívne vyhostené osoby, ktoré neopustili územie EÚ - 

policajný útvar je povinný ich písomne poučiť o povinnosti opustiť krajinu do 24 hodín,  

- zavádza sa nový pojem „dohoda o vykonávaní športovej činnosti“, ktorá umožní udelenie 

prechodného pobytu až na 5 rokov profesionálnym športovcom,   

- doručovanie žiadostí o doplnenie dokladov, oznámení o udelení/zamietnutí/obnovení 

prechodného pobytu alebo modrej karty a tlačivo o hlásení pobytu cudzinca bude možné zasielať 

príslušným úradom a stranám elektronicky, 
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- osobe, ktorej zanikol pobyt na účel podnikania z dôvodu nedosahovania potrebnej výšky zisku, bude 

môcť podať novú žiadosť na účel podnikania najskôr 6 mesiacov po dátume zániku,    

- osoby zamestnané v medzinárodnej hromadnej doprave nebudú povinné v žiadostiach 

o obnovenie prechodného pobytu predkladať potvrdenie o zabezpečení ubytovania,  

- na účely konania o pobyte a výkon kontrol cudzincov sa budú môcť získavať aj telefonické a e-

mailové kontakty cudzincov (doteraz nebol na to právny základ),   

- prechodné pobyty s uplynutou platnosťou v čase mimoriadnej COVID situácie budú platné najdlhšie 

do 31.1.2023,  

- zvyšujú sa sadzby za vydanie dokladov o pobyte a náhradného dokladu o 3 eurá, ale ruší sa poplatok 

3 eurá za doručenie dokladu o pobyte na adresu na území SR. 

Navrhovaná účinnosť: 1. január 2023 

Návrh na diskusiu:  

Dlhodobým zámerom APZD je zmena postupov pri udeľovaní povolení na prechodný pobyt na účel 

zamestnania a v najbližších legislatívnych procesoch plánuje predložiť pripomienky s týmto obsahom:  

- dnes cudzinec podá žiadosť na prechodný pobyt na cudzineckej polícii a až v priebehu konania sa 

preveruje, či mu úrad práce vôbec vydá súhlas na zamestnanie (povolenie alebo potvrdenie),  

- cudzinec tak musí pripraviť celú žiadosť, pričom nemá vedomosť, či úrad práce mu dá súhlas 

(policajný úrad v podstate len hodnotí bezpečnostné riziko cudzinca),  

- cieľom APZD je, aby bol najprv vydaný súhlas úradom práce a až následne cudzinec podával žiadosť 

o prechodný pobyt. 

Zdôvodnenie návrhu APZD:  

- zníženie počtu žiadostí vybavovaných cudzineckou políciou – dnes žiadosť podáva každý záujemca 

o prácu na Slovensku, po zmene ju bude podávať už len ten, ktorí bude mať schválenie úradom 

práce – znížia sa tak náklady verejnej správy (oddelení cudzineckej polície),  

- skrátenie lehôt na cudzineckej polícií z 90 dní na 30 dní – znížením počtu žiadostí (zmenou postupu) 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície umožní skrátenie lehôt na schvaľovanie povolení na prechodný 

pobyt na účel zamestnania – ide o významné skrátenie, ktoré celkovo zrýchli procesy,  

- predvídateľnosť vo výsledku konaní a efektívne použitie nákladov – prevažná časť zamietnutých 

konaní cudzineckou políciou je z dôvodu nesúhlasného stanoviska úradu práce; podanie takejto 

žiadosti vyžaduje čas a financie vynaložených zamestnávateľom aj cudzincom; ak bude rozhodnutie 

úradu práce známe vopred, firmy a cudzinci vynaložia prostriedky len na konania, v ktorých uspejú,  

- v prípade nedostatkových profesií sa bude môcť cudzinec aj naďalej zaškoľovať ihneď po podaní 

žiadosti na cudzineckej polícií; keďže sa konanie o pobyte skráti na 30 dní nehrozí riziko, že 

povolenie na pobyt nebude cudzincovi vydané pred uplynutím 6 týždňov zaškoľovania – dnes sa 

stretávame so situáciou, kedy cudzinec dosiahne maximálne obdobie zaškoľovania, avšak mu stále 

nebolo vydané  povolenie a teda musel zostať na ubytovni a bez príjmu.   


