
NÁRODNÉ VÍZUM 
NOVINKY 7/2022 + MANUÁL

ZAMESTNÁVANIE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV Z TRETÍCH KRAJÍN

Vláda SR schválila ďalší typ národných víz vhodných pre situácie pri cezhraničnom
vnútropodnikovom presune. Národné vízum sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov zamestnanca.

 
Zamestnávatelia tak dnes môžu využívať už 3 typy národných víz a vďaka nim zjednodušene

zamestnávať štátnych príslušníkov z tretích krajín. 

presun zamestnancov zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku na územie Slovenska najviac
na 1 rok (tzv. vnútropodnikový presun), 
umožniť zamestnávanie rodinných príslušníkov relokovaných zamestnancov po dobu relokácie (manžel/-
ka, priamy potomok do 21 rokov).

na výkon funkcie vedúceho zamestnanca, 
na výkon funkcie odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky,
kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment.

pracovná zmluva/písomný prísľub na prijatie relokovaného zamestnanca, 
v prípade rodinného príslušníka aj matričný doklad preukazujúci príbuzenský vzťah s relokovaným
zamestnancom. 

priemerná mzda relokovaného zamestnanca musí dosahovať aspoň 2-násobok celonárodnej priemernej
mzdy, 
zamestnanec nesmie počas platnosti národného víza uzavrieť pracovný pomer s iným zamestnávateľom. 

Nový typ národných víz od 23.7.2022 zjednodušuje tzv. vnútropodnikový presun z tretích krajín. 

Takto relokovaní zamestnanci môžu na území Slovenska spravidla vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca
alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a
skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment.

Účel národných víz:

Národné víza je možné udeliť aj opakovane.

Pre aký typ pracovného miesta sú určené: 

Preukazovanie v žiadosti o národné vízum: 

Iné podmienky: 

Národné víza bližšie usmerňuje Nariadenie vlády SR č. 269/2022 Z. z.

AKÉ SÚ PODMIENKY NOVÝCH NÁRODNÝCH VÍZ?

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/269/vyhlasene_znenie.html


zamestnanie najviac na 1 rok. 

vodičom autobusu (SK-NACE 8331001),
vodičom ťažkého nákladného vozidla, kamiónu   
 vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave        
 (SK-NACE 8332006 a 8332007) 

pracovnou zmluvou a
príslušným oprávnením viesť motorové vozidlo.

VODIČI

Účel národných víz:

Národné víza nie je možné udeliť opakovane.

Pre koho sú určené: 

Preukazovanie v žiadosti o národné vízum:

Zamestnanec nesmie počas platnosti národného víza
uzavrieť pracovný pomer s iným zamestnávateľom. 

Národné víza bližšie usmerňuje Nariadenie vlády SR č.
520/2021 Z. z. 

Od 1. apríla 2022 môžu príslušníci tretích krajín využiť 2 typy národných víz (D) na zamestnávanie
vysokokvalifikovaných zamestnancov a vodičov z tretích krajín jednoduchšie. 

Počet týchto národných víz je však limitovaný.  

hľadanie zamestnania najviac na 90 dní, 
zamestnanie najviac na 1 rok.

absolventom VŠ štúdia na SR, v ČR alebo jednej     
 z 500 top svetových univerzít - klikni na zoznam,
absolventom VŠ v špecifických odboroch (napr.
zdravotnícke lekárske profesie, profesie v oblasti
IT, veci a výskumníci, technickí špecialisti alebo
riadiaci pracovníci a i.) - klikni na zoznam.

dokladom o ukončení VŠ, alebo
pracovnou zmluvou/prísľubom zamestnávateľa. 

priemerná mzda zamestnanca musí dosahovať
aspoň 1,5-násobok celonárodnej priemernej mzdy. 

VYSOKOKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI

Účel národných víz:

Národné víza nie je možné udeliť opakovane.

Pre koho sú určené: 

Preukazovanie v žiadosti o národné vízum: 

Podmienka výšky mzdy: 

Zamestnanec nesmie počas platnosti národného víza
uzavrieť pracovný pomer s iným zamestnávateľom. 

Národné víza bližšie usmerňuje Nariadenie vlády SR č.
521/2021 Z. z. 

AKÉ SÚ PODMIENKY NOVÝCH NÁRODNÝCH VÍZ?

Vysokokvalifikované profesie - najviac 3.000
Vodiči autobusov - najviac 150 
Vodiči kamiónov - najviac 1.770

KOĽKO NÁRODNÝCH VÍZ BUDE
VYDANÝCH V ROKU 2022?

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/520/20220401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/520/20220401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/521/20220401_5377409-2.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/521/20220401_5377413-2.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/521/20220401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/521/20220401


Kandidát podá žiadosť o národné vízum na zastupiteľskom úrade v zahraničí
(prípadne na úrade hraničnej a cudzineckej polícii na Slovensku). 

Zamestnanec k žiadosti ďalej doloží: cestovný pas, fotografiu, doklad preukazujúci
účel pobytu (napr. pracovná zmluva/prísľub), doklad o zdravotnom poistení

Zastupiteľský úrad/ÚHCP rozhodne o žiadosti do 30 dní od prijatia žiadosti. 

Po vydaní národného víza môže vybraný kandidát začať pracovať. 

S vhodným kandidátom môžete ihneď spustiť nástupný proces. 
V prípade národných víz sa nevyžaduje potvrdenie úradu práce o možnosti obsadenia
voľného pracovného miesta tak, ako to dnes vyžadujú iné pobytové postupy. 

Vybranému kandidátovi pre účely podania žiadosti o národné vízum vystavíte písomný
prísľub na zamestnanie alebo s ním priamo uzavriete pracovnú zmluvu. 

Občan tretej krajiny môže žiadať o národné víza iba v prípade, ak nemá platné povolenie na pobyt
na účel zamestnania alebo na účel štúdia. 

Národné víza majú platnosť najviac 12 mesiacov a len v rámci vnútropodnikového
presunu je možné ich udeliť aj opakovane. Zamestnanec pred ich vypršaním bude
musieť podať žiadosť o povolenie na pobyt na účel zamestnania v rámci štandardného
pobytového procesu. 

AKO BUDÚ NÁRODNÉ VÍZA VYZERAŤ V PRAXI?

Ďalšie všeobecné podmienky národných víz uvádza stránka Ministerstva zahraničných vecí SR. 
Žiadosť o udelenie národného víza nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR. 
Viac informácií o komerčnom zdravotnom poistení pre cudzincov nájdete v zdravotných
poisťovniach. 
Zámer ministerstva dopĺňa aj dôvodová správa k národným vízam pre vysokokvalifikovaných
štátnych príslušníkov tretích krajín a k národným vízam vybraných skupín štátnych príslušníkov
tretích krajín.  

Ďalšie užitočné informácie: 

Bližšie informácie Vám poskytne:
Paulína Pokorná

špecialista na pracovnoprávne vzťahy
paulina.pokorna@asociaciapz.sk 

0903 523 614

https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/vstup-a-pobyt-cudzincov-v-sr/narodne-vizum
https://www.minv.sk/?ziadost-o-udelenie-narodneho-viza
https://www.union.sk/zdravotne-poistenie-pre-cudzincov/
https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=0C0FB185414C4488A41DFD9BA8B7EF71-4EC37D156BE54E69496B1D74672AC521
https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=ECB947A169554BBEA59036797FE30218-30EB81AECBB18084B6D33AEC986DA7CA

