
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV  

 

Zamestnanec - občan členského štátu Európskej únie 

Ak zamestnávate občana EÚ, ste povinný písomne informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny o nastúpení, ale aj o skončení zamestnania občana EÚ do siedmych pracovných dní od nástupu 

alebo skončenia zamestnania na formulári (Informačná karta), ktorý je zverejnený na www.upsvr.gov.sk 

v časti služby zamestnanosti – zamestnávanie cudzincov. 

Pokiaľ do Vašej spoločnosti bude vyslaný zamestnanec (občan členského štátu EÚ) od zahraničného 

zamestnávateľa, táto informačná povinnosť sa vzťahuje na Vás, ako informujúcu organizáciu, aj napriek 

tomu, že nie ste zamestnávateľom vyslaného zamestnanca. 

Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza 

miesto výkonu práce. 

 

Zamestnanec - štátny príslušník tretej krajiny – mimo EÚ 

Štátneho príslušníka tretej krajiny (ďalej len „ŠPTK“) môžete zamestnať, pokiaľ má udelený prechodný 

pobyt na účel zamestnania alebo udelené povolenie na zamestnanie alebo spĺňa podmienky podľa §23a 

ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.   

Upozorňujeme, že udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo povolenia na zamestnanie sa 

viaže na konkrétne pracovné miesto s konkrétnym miestom výkonu práce. Preto ste povinný EŠTE PRED 

PODANÍM ŽIADOSTI o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na oddelení cudzineckej polície 

(žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) informovať úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, že máte záujem prijať ŠPTK, prostredníctvom nahlásenia voľného 

pracovného miesta. Voľné pracovné miesto vhodné aj pre ŠPTK môžete úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny nahlásiť cez bezplatný internetový portál www.istp.sk v lehotách, ktoré vyplývajú zo zákona      

č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. 

Pracovné miesto je potrebné nahlásiť aj v prípadoch obnovy udelenia prechodného pobytu na účel 

zamestnania alebo v prípade, keď chce ŠPTK zmeniť zamestnávateľa. 

 

V prípade, že máte záujem zamestnať cudzinca odporúčame vopred kontaktovať úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Kontakty na pracovníkov ÚPSVR Topoľčany: 

 

 

Mgr. Monika Chrastinová 
tel. čísla: 038/24 40 333, 0905 565 242 
e-mail: monika.chrastinova@upsvr.gov.sk 

Ing. Katarína Števulová 
tel. čísla: 038/24 40 333, 0905 896 518, 
e-mail:  katarina.stevulova@upsvr.gov.sk 
 

http://www.upsvr.gov.sk/
http://www.istp.sk/

