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Predstavenie - Pro Relocation

ProRelocation
Už 14 rokov asistujeme medzinárodným
spoločnostiam pri relokácii ich zahraničných
zamestnancov na Slovensko, zastrešujeme
formálnu ako aj súkromnú časť presunu
jednotlivca a jeho rodiny na Slovensko.
Od roku 2010 sme na Poľskom trhu , vďaka
akvizícii poľskej spoločnosti ProRelocation Sp z
o o (zal.1999)

Relocation Services
Home Search | Orientation | Preview Trip
Settling In | Departure Support

Immigration Services
Work Permit| Residence Permit
Visa | Registrations | Consultancy

15 členný team v Bratislave v súčasnosti
podporuje:
87 lokálnych firemných klientov v rôznych
kútoch Slovenska (Trnava, Nitra, Žilina, Trenčín,
Košice) ktorých zamestnanci pochádzajú zo 63
krajín sveta.

Document Assistance
Procurement | Apostillation
Driver License Exchange

Zoznámte sa s najväčšou
právnickou kanceláriou na svete
Krajín

73

Celkový počet
advokátov

Celkový počet
zamestnancov

9.000+

15.000+

Kancelárií

167
485+
Počet advokátov
ocenených v Chambers

Počet jazykov, ktoré používame

70+
US$35.000.000+
Hodnota pro bono a dobrovoľníckej práce

Dentons v Slovenskej republike

24
rokov v
Bratislave

4 partneri
19 právnikov
Naši odborníci v oblasti pracovného práva
poskytujú klientom právne poradenstvo pri
zamestnávaní EÚ aj NON-EÚ občanov,
GDPR, kolektívnych pracovnoprávnych
vzťahov a súvisiacej sporovej agendy.

........

Povolenie na pobyt– časový rámec
Podanie cez Slovenské Veľvyslanectvo v domácej krajine / krajine pobytu

Podanie na Slovensku

Lokálne zamestnanie
Single Permit
Príprava podkladov
Prebieha súčasne s druhým krokom

Krok 1

Príprava podkladov
Prebieha súčasne s druhým krokom

Krok 2

N ahláška voľného pracovného miesta
20 pracovných dní (približne 30 kalendárnych)

Krok 2

N ahláška voľného pracovného miesta
20 pracovných dní (približne 30 kalendárnych)

Krok 3



Úrad Práce

Krok 1

Úrad Práce

Lokálne zamestnanie
Single Permit

Podanie žiadosti na Slovenskom Veľvyslanectve
Diplomatická pošta - 2 - 8 týždňov

30 dní ak zamestnanec pracuje pre spoločnosť ktorá je na zozname Centier
podnikových služieb alebo na Významných zahraničných invecstor alebo v
prípade že ide o občana z OECD krajiny a pracuje pre zahraničného investora.

N árodné víza
10 dní

Krok 4

Krok 5

Rozhodovanie o žiadosti
30 - 90 dní



Cudzinecká Polícia

Cudzinecká Polícia

Krok 3


Krok4

Podanie žiadosti na Cudzineckej Polícii
Rozhodovanie o žiadosti
30 - 90 dní
30 dní ak zamestnanec pracuje pre spoločnosť ktorá je na zozname Centier
podnikových služieb alebo na Významných zahraničných invecstor alebo v
prípade že ide o občana z OECD krajiny a pracuje pre zahraničného investora.

Začiatok práce - Lokálne zamestnanie
Sfinalizovanie imigračných formalít
30 dní

Začiatok práce - Lokálne zamestnanie
Sfinalizovanie imigračných formalít
30 dní

4 - 7 mesiacov

3 - 5 mesiacov

Nahláška

Nahláška voľného pracovného miesta
• v papierovej podobe alebo prostredníctvom ISTP (aktívna do udelenia pobytu)
• Musí byť zaznačené, že dané miesto má obsadiť cudzinec
• Musí byť podaná 20 pracovných dní pred plánovaným termínom podania
žiadosti o pobyt
• Údaje v nahláške musia zodpovedať kandidátovi
Zmena od 01.05.2018
• Nahláška musí byť podaná 20 dní pred plánovaným termínom podania
žiadosti o pobyt (skrátenie lehoty)
• Zamestnávateľ musí uviesť ponúkanú mzdu
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Košice – nedostatkové pozície

Zdroj: www.upsvar.sk
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Pracovnoprávne záležitosti
 Pracovná zmluva vs. dohoda
 Podpis pracovnej zmluvy vs. deň nástupu do práce
 Neurčitý čas vs. určitá doba (celkovo max. 2 roky)
 Exspirácia povolenia na pobyt / povolenia na zamestnanie →
skončenie pracovného pomeru
 Dokumentácia primárne v slovenskom jazyku
 Rozhodné právo → slovenské právo, ak nie je dohodnuté
inak
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Sankcie
Nelegálna práca / Nelegálne zamestnávanie!!!

Cudzinec

Zamestnávateľ

• Pokuta do 1.600 EUR (za nelegálnu prácu do 331 EUR)
• Vyhostenie (vrátane zákazu vstupu na Slovensko max. do 10 rokov)
• Trestná zodpovednosť

• Pokuta do 100.000 EUR (za nelegálne zamestnávanie do 200.000 EUR )
• Nemožnosť poberať podporu zo štátneho rozpočtu/EÚ fondov až na 5
rokov
• Nemožnosť účasti vo verejnom obstarávaní na 3 roky
• Nemožnosť zamestnávania cudzincov na 2 roky (od 1. mája 2018)
• Zápis do zoznamu osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
na 5 rokov
• Zrušenie živnostenského oprávnenia
• Trestná zodpovednosť
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Ďakujeme za pozornosť
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