INFORMAČNÁ KARTA                                                           Príloha č. 21 

o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu */ alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce*/ štátneho príslušníka tretej krajiny1) uvedeného v § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti a rodinného príslušníka občana EU
Priezvisko :
Meno :
Dátum narodenia:                                                                                Pohlavie:            Muž                  Žena        
Štátna príslušnosť:                                                    Číslo cestovného dokladu - identifikačnej karty:

Adresa trvalého pobytu/pobytu na území SR (PSČ, obec, ulica, číslo, okres):

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
(vyplní sa podľa dosiahnutého vzdelania)
základné                                                        stredné s maturitou

stredné bez maturity (výučný list)                 vysokoškolské
 
Deň nástupu do zamestnania*/  Deň začatia vyslania na výkon práce na území SR*/…………………........…............
Deň skončenia zamestnania*/ Deň skončenia vyslania na výkon práce na území SR*/….....………………....………...
Predpokladaná doba zamestnania*/vyslania*/  v dňoch*/ mesiacoch*/ ………..…………...............................................

v profesii SK ISCO-082) ……………........………..........….............................. číselný kód SK ISCO-082) ........…....……………......
a) pri vzniku / skončení*/ pracovnoprávneho vzťahu         b) Začatie / skončenie */ vyslania na výkon práce
 - formou pracovnej zmluvy */ alebo,
-  dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru */
zamestnávateľ – názov (v prípade vyslania fyzická alebo právnická osoba, u ktorej je vykonávaná práca na území SR- inf. organizácia) : .……………………………………………………….……...............................................................
IČO ……….………………………………………Rodné číslo***/….………………………………............................
zaradenie podľa SK-NACE3)…..…………………………………………………………………..................................
zamestnávateľ – adresa (PSČ, obec, ulica, číslo, okres) …………………………………………….…..................................
miesto výkonu práce (adresa)…………………………………………………………………………….........................
2) povolenie na zamestnanie št. príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje podľa ustanovení zákona**/
- § 23a ods. 1 písm. a)
- § 23a ods. 1 písm. h) 
- § 23a ods. 1 písm. o)
- § 23a ods. 1 písm. w)
- § 23a ods. 1 písm. ac)
- § 23a ods. 1 písm. b)
- § 23a ods. 1 písm. i)
- § 23a ods. 1 písm. p)
- § 23a ods. 1 písm. x)
- § 23a ods. 1 písm. ad)
- § 23a ods. 1 písm. c) 1., 2., 3.
- § 23a ods. 1 písm. j)
- § 23a ods. 1 písm. r)
- § 23a ods. 1 písm. y)
- § 23a ods. 1 písm. ae)
- § 23a ods. 1 písm. d)
- § 23a ods. 1 písm. k) 
- § 23a ods. 1 písm. s)
- § 23a ods. 1 písm. z) 
- § 23a ods. 1 písm. af)
- § 23a ods. 1 písm. e) 
- § 23a ods. 1 písm. l) 1., 2.
- § 23a ods. 1 písm. t)
- § 23a ods. 1 písm. x)
- § 23a ods. 1 písm. ag)
- § 23a ods. 1 písm. f) 1., 2.
- § 23a ods. 1 písm. m)
- § 23a ods. 1 písm. u)
- § 23a ods. 1 písm. aa) 1., 2.

- § 23a ods. 1 písm. g)
- § 23a ods. 1 písm. n)
- § 23a ods. 1 písm. v)
- § 23a ods. 1 písm. ab)


  



























































Dátum : …………………………		Pečiatka zamestnávateľa/inf. organizácie:

Meno, priezvisko a kontakt na zodpovedného zamestnanca zamestnávateľa/inf. organizácie (tel., fax, e-mail) .....................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... Podpis .................................................................

Úradný záznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny   ……………….…................…...................…...

doručené a zaevidované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  dňa …………………………..................……..

Podpis povereného zamestnanca …………………......…….         Odtlačok úradnej pečiatky: 









1)             	nevzťahuje sa na občana EÚ/EHP a od 1. 5. 2005 sa nevzťahuje na občana Švajčiarskej konfederácie
2)	Klasifikácia zamestnaní
3)	Klasifikácia ekonomických činností
*/ 	nehodiace sa škrtnite
**/ 	zakrúžkujte dôvod
***/	vyplňuje len fyzická osoba, ktorá nepodniká
	 str. 2
Poučenie pre zamestnávateľa, ktorý príjme do zamestnania št. príslušníka tretej krajiny, rodinného príslušníka občana členského štátu EU, alebo pre inf. organizáciu, ku ktorej je št. príslušník tretej krajiny vyslaný na výkon práce na území SR, na zamestnanie ktorého sa na území SR nevyžaduje povolenie na zamestnanie podľa § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti
1.	Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do zamestnania št. príslušníka tretej krajiny, alebo informujúca organizácia ku ktorej zamestnávateľ etablovaný na území iného členského štátu vysiela na výkon práce svojho zamestnanca, ktorý pre výkon práce nepotrebuje povolenie na zamestnanie je povinný podľa § 23b ods.6 zákona o službách zamestnanosti informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku pracovnoprávneho vzťahu, resp. o vyslaní na výkon práce na území SR uvedených zamestnancov, v dvoch vyhotoveniach na tomto  formulári s označeným vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo začiatku vyslania na výkon práce, ktorý predloží úradu osobne alebo poštou najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo od začatia vyslania št. príslušníka tretej krajiny. Zamestnávateľ je povinný doložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

2. Príslušným úradom prace, sociálnych vecí a rodiny sa rozumie úrad, v ktorého územnom obvode bude št. príslušník tretej krajiny zamestnaný, resp. bude realizovať výkon práce na základe vyslania na účel poskytovania služieb (t. j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania nie sídlo zamestnávateľa). V prípade, že výkon zamestnania, resp. vyslania bude na viacerých miestach, uvedie sa na informačnej karte sídlo zamestnávateľa, resp. inf. organizácie,  a doplní sa poznámka o miestach výkonu práce. Informačná karta sa v tomto prípade predkladá úradu príslušnému podľa sídla zamestnávateľa, resp. inf. organizácie.
3. Zamestnávateľ so sídlom na území SR, u ktorého bolo ukončené zamestnanie št. príslušníka tretej krajiny alebo informujúca organizácia ku ktorej zamestnávateľ etablovaný na území iného členského štátu vysiela na výkon práce svojho zamestnanca, ktorý pre výkon práce nepotrebuje povolenie na zamestnanie je povinný podľa    § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať úrad o skončení pracovnoprávneho vzťahu, resp. vyslania št. príslušníka tretej krajiny na výkon práce na území SR, písomne v dvoch vyhotoveniach najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania na tomto formulári s označeným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce na území.
4. Úradom potvrdené formuláre  si zamestnávateľ eviduje ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce. Zamestnávateľ si ďalej uchová kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny a doklad preukazujúci pracovnoprávny vzťah.
5. Nedodržanie povinnosti zamestnávateľom na informačnej karte postúpiť úradu údaje o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny a ukončení zamestnania št. príslušníka tretej krajiny sa pokladá za nedodržanie právnych predpisov o zamestnanosti.
V prípade, vyslania na výkon práce št. príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom by vyslaní pracovníci mali mať pri sebe formulár A1 t. z. potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve alebo žiadosť o jej vystavenie, resp. doklady, ktoré potvrdzujú, že je sociálne zabezpečený vo vysielajúcom členskom štáte EU/EHP/Švajčiarska. Za vyžiadanie uvedených formulárov je zodpovedný zamestnávateľ a žiada o ne v domovskom členskom štáte v prípade A1. V prípade št. príslušníkov tretej krajiny, ktorých vyslal zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu ako svojich zamestnancov na výkon práce na účel poskytovania služieb, by mal mať pri sebe  aj povolenie na zamestnanie, resp. iný doklad potvrdzujúci ich legálne zamestnanie,  udelené v členskom  štáte vyslania.
Pozn. Ak št. príslušník tretej krajiny má pracovnoprávny vzťah, alebo obdobný vzťah  u viacerých zamestnávateľov na území SR, každý z jeho zamestnávateľov má ohlasovaciu povinnosť.  
Výňatok zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti § 23a ods.1 - Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje u št. príslušníka tretej krajiny,
a)	ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)	ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
c)	ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
	po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty alebo
ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f) prvého bodu,
d)    	ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
e)	ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia24) a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
f)	ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja24a) a
1.	ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo
2.	ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
g)	ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,24c)
h)	ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)
i)	ktorému bol udelený azyl,
j)	ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
k)	ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)
l)	ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je
1.	pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
2.	výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí, 
m)	ktorý 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, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
n)	ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)
o)	ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,
p)	ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,
r)	ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)
s)	ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov28a) v školách alebo školských zariadeniach, 
t)	ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,
u)	ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní, najviac na jeden rok,
v)	ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný 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,
w)	ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,
x)	ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc,28b) vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
y)	ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, 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, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
z)	ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,
aa) 	ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií,28c) a ktorý
1.	riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo 
2.	má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné pre prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
ab)	ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,
ac)	ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,28d)
ad)	ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,28e)
ae)	 ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,28f)
af)	ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
		ag)	ktorému bolo udelené národné vízum28g) a na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

