
  

Pobyt a práca vo Švajčiarsku  
 

Švajčiarsko je vnútrozemská stredoeurópska krajina, ktorá patrí do alpského regiónu s príznačnou 

vysokou nadmorskou výškou, pričom samotné Alpy zaberajú viac ako polovicu územia krajiny. Svojou 

rozlohou 41 300 km2 je relatívne malou krajinou. Švajčiarsko je konfederácia pozostávajúca z 26 

kantónov. Prevažná časť z vyše 7 miliónovej populácie krajiny hovorí nemecky, pričom k ďalším 

úradným jazykom patrí tiež francúzsky, taliansky a rétorománsky jazyk. Ekonomika krajiny je na veľmi 

vysokej úrovni, čím sa zaraďuje medzi najvyspelejšie štáty na svete. Krajina si udržiava nízku 

nezamestnanosť, ktorá sa dlhodobo pohybuje v pásme 3 % až 4 %. Švajčiarsky priemysel vyniká 

produkciu vysoko kvalitných produktov asi najzaujímavejšie sú vynikajúce čokolády alebo kvalitné 

hodinky. Významné zastúpenie má tiež farmaceutický a chemický priemysel. V oblasti služieb je to 

predovšetkým finančný sektor zastúpený svetoznámymi švajčiarskymi bankami a poisťovňami 

a takisto sektor služieb v oblasti turizmu. V súčasnosti majú švajčiarske podniky záujem 

predovšetkým o vysoko kvalifikovanú pracovnú silu.  

Slovenskí občania, ktorí plánujú zostať na území Švajčiarska maximálne 3 mesiace a neplánujú tam 

pracovať, môžu vycestovať do tejto krajiny a zdržiavať sa v nej bez pobytového povolenia. Pre vstup 

na územie Švajčiarska je potrebné mať platný pas alebo občiansky preukaz. Ak však pobyt presiahne 

3 mesiace, potrebujete povolenie na pobyt, dostatočné finančné zabezpečenie a zdravotné poistenie 

počas doby pobytu. Pre občanov EÚ, ktorí plánujú zostať vo Švajčiarsku viac ako 3 mesiace, existuje 

niekoľko rôznych typov povolení na pobyt v tejto krajine. Pri uzatváraní pracovnej zmluvy 

zamestnávateľ musí oboznámiť svojho budúceho zamestnanca, že pracovná zmluva bude platná až 

od termínu vydania pobytového povolenia. Pobytové povolenia vydávajú kantonálne migračné úrady. 

Pobytové povolenie je zároveň pracovným povolením, ktoré musí byť podložené platnou pracovnou 

zmluvou so švajčiarskym zamestnávateľom. 

Švajčiarski voliči  schválili v referende 9.2. 2014 tesnou väčšinou 50,3 % hlasov iniciatívu Švajčiarskej 

ľudovej strany (SVP) zameranú na obmedzenie masovej imigrácie do krajiny. Rozhodnutie voličov          

v praxi znamená návrat k systému kontingentov na pobytové povolenia vo Švajčiarsku aj pre 

prisťahovalcov z členských krajín EÚ, čo je v rozpore s dohodou o voľnom pohybe osôb medzi 

Švajčiarskom a EÚ. Výsledok referenda musí byť najneskôr do troch rokov implementovaný                

do švajčiarskej legislatívy. Švajčiarska spolková vláda poverila ministerstvo spravodlivosti a polície, 

aby v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí  a ministerstvom hospodárstva, vzdelávania  a 

výskumu pripravilo do konca júna t.r. koncepciu implementácie výsledku referenda o obmedzení 

masovej imigrácie v legislatíve krajiny. Na základe spracovanej koncepcie chce potom spolková vláda 

najneskôr do konca roka 2014 predložiť parlamentu návrh príslušného zákona. 

    Kantonalne urady (zoznam kantonálnych úradov) 

www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden.html 

http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden.html


 

Práca vo Švajčiarsku: 

Vykonávanie zárobkovej činnosti nepresahujúce tri mesiace:  

 

Ak štátny príslušník EÚ-25/EZVO bude vykonávať prácu vo Švajčiarsku na dobu maximálne troch 

mesiacov v kalendárnom roku nie je potrebné pracovné ani pobytové povolenie. Avšak musí vyplniť 

vyhlásenie o oznamovacej povinnosti.  

 
Oznamovacia povinnosť od prvého dňa vykonávania aktivity alebo činnosti: 

* štátni príslušníci EÚ-25 / EZVO, ktorí prijali zamestnanie u švajčiarskeho zamestnávateľa; 

* samostatne zárobkovo činné osoby EÚ-25 / EZVO, ktorých spoločnosť pôsobí na území EU-25/EZVO 

a spoločnosťami vyslaní pracovníci, ktorých sídlo  sa nachádza na území členských štátov EÚ -

25/EZVO – vykonávajúce činnosť v nasledujúcich oblastiach: 

*konštrukčné, inžinierske a dokončovacie práce 

* ubytovanie a stravovanie 

* upratovacie služby priemyselných priestorov alebo domácností 

* zabezpečovacie a bezpečnostné služby 

* príležitostný obchod a predaj (Výnimky: zamestnanci cirkusu a osoby podieľajúce sa na príprave 

veľtrhov majú oznamovaciu povinnosť iba od ôsmeho dňa vykonávania činnosti) 

* sexuálny priemysel. 

Oznamovacia povinnosť pri vykonávaní aktivít alebo činnosti v ostatných odvetviach hospodárstva:  

• zárobkovo činné osoby poskytujúce služby vo Švajčiarsku viac ako 8 dní v priebehu kalendárneho 

roka či už bez prerušenia alebo po jednotlivých dňoch; 

Všeobecne platí, že oznámenie musí prebehnúť elektronicky : 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do .  

Zamestnávatelia, ktorí vysielajú pracovníkov do Švajčiarska, rovnako ako samostatne zárobkovo činné 

osoby EÚ-25 / EZVO (spoločnosť so sídlom na  území EÚ / EZVO) ako aj švajčiarski zamestnávatelia, 

ktorí najímajú pracovníkov z EÚ-25 / EZVO vo Švajčiarsku  na krátku dobu (menej ako 3 mesiace), sú 

povinní vykonať elektronické oznámenie na https://meweb.admin.ch/meldeverfahren /login.do .  

Pri elektronickej oznamovacej povinnosti sa stačí na uvedenej linke: 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/zeigeRegistrieren.do zaregistrovať ako klient a postupovať 

podľa pokynov na obrazovke. Ak ste už zaregistrovaní, stačí sa prihlásiť pomocou svojho 

registračného čísla a uskutočniť nové oznámenie.  

 

 

 

 

 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do
https://meweb.admin.ch/meldeverfahren%20/login.do
https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/zeigeRegistrieren.do


 

V oznámení sa uvádza hlavne:  

a. meno, priezvisko, štátne občianstvo, pohlavie a dátum narodenia vyslaných pracovníkov       

do Švajčiarska a ich registračné číslo sociálneho poistenia v štáte, v ktorom má zamestnávateľ 

svoje sídlo;  

a /4 hrubá hodinová mzda platená zamestnávateľom za poskytnuté služby vo Švajčiarsku - 

vysielajúcou spoločnosťou vyplácané mzdy musia byť min. na úrovni vyplácaných miezd                  

pre konkrétne povolanie vo Švajčiarsku; www.service-cct.ch/default.aspx  

Od 15. mája 2013 zamestnávatelia musia v oznamovacom procese o vysielaní pracovníkov   

do Švajčiarska uviesť hrubú hodinovú mzdu pre každého pracovne vyslaného zamestnanca. 

Tieto informácie umožňujú príslušným kontrolným orgánom účinnejšie zamerať kontroly na 

trh práce a skúmať prípady, ktoré vyvolávajú podozrenie z podhodnotenia mzdového 

ohodnotenia práce. 

b.  dátum začatia prác a ich predpokladané trvanie;  

c.  druh činnosti, vykonávaná práca vo Švajčiarsku a funkcie pracovníkov;  

d.  presné miesto, kde budú pracovníci pôsobiť;  

e.  meno, priezvisko a adresa kontaktnej osoby vo Švajčiarsku alebo v zahraničí určenej  

zamestnávateľom. 

 

Výnimočne sa môže oznámenie zaslať poštou alebo faxom príslušnému kantonálnemu úradu 

(http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/en/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen

_kantone_und.html) a to len v prípade, že z technických dôvodov nie je prístupné elektronické 

oznámenie. Oznámenie e-mailom nie je prípustné. 

Po vyplnení a odoslaní oznamovacieho formulára kompetentnému kantonálnemu úradu podľa 

miesta vykonávania  aktivity alebo činnosti, úrad práce Vám ako odpoveď elektronicky zašle 

potvrdenie o oznámení.   

Vzory formulárov: 

http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/fza_schweiz-eu-

efta/meldeverfahren/meldeformulare.html 

 

V zásade pre každú pracovnú aktivitu alebo činnosť a miesto aktivity musí byť vykonané samostatné 

oznámenie, ako aj všetky predpokladané dni vykonávania práce musia byť uvedené v oznámení.  

Jedno oznámenie stačí ak : 

• niekoľko pracovných pobytov (záväzkov) je nevyhnutných na vykonanie práce pre rovnakého 

klienta na rovnakom mieste. Termíny jednotlivých pracovných záväzkov musia byť uvedené                   

v oznámení; 

• práce budú vykonané bez prerušenia na rovnakom mieste;  

• niekoľko pracovných pobytov je nevyhnutných na vykonanie servisu a údržby v rámci rovnakého 

pracovného záväzku na rôznych miestach výkonu práce. V oznámení musia byť uvedené jednotlivé 

termíny a miesto prvej činnosti. Tento bod sa týka hlavne montážnych prác na elektrických vedeniach 

alebo prác súvisiacich s výstavbou ciest a železníc (napr. inštalácia bezpečnostných zariadení na 

úseku diaľnice); 

Ak dôjde k zmene po oznámení (termíny alebo miesto podnikania, nový pracovník, atď.), je potrebné 

okamžite nahlásiť túto zmenu ešte pred jej realizovaním príslušnému kantonálnemu úradu.  

http://www.service-cct.ch/default.aspx
http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/en/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/en/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren/meldeformulare.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren/meldeformulare.html


Ak bolo oznámenie uskutočnené elektronicky je potrebné zmeny oznámiť príslušnému kantonálnemu 

úradu poštou a to v prípade: 

* presunutia dátumu pracovného záväzku 

* zmeny dĺžky pracovného záväzku (predĺženie alebo skrátenie) 

* prerušenie práce  

 

Pri všetkých ostatných zmenách sa musí vykonať nové elektronické oznámenie a to ešte                  

pred začiatkom realizácie zmien pracovného záväzku. V novom oznámení treba uviesť informáciu 

o pôvodnom oznámení.  

Ďalšie informácie možno nájsť na: 

 

 www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html 

Vykonávanie zárobkovej činnosti presahujúce tri mesiace: 

14 dní po príchode do Švajčiarska, ale najneskôr pred začatím zárobkovej činnosti, občania EÚ-

25/EZVO sú povinní oznámiť ich príchod v obci ich bydliska a požiadať o povolenie na pobyt. Na tento 

účel je potrebné predložiť platný preukaz totožnosti (alebo pas), ako aj vyhlásenie o pracovnom 

záväzku alebo potvrdenie o zamestnaní podpísané zamestnávateľom (pracovná zmluva s uvedením 

dĺžky trvanie pracovného záväzku). Podľa trvanie pracovnej činnosti kantonálne migračné úrady 

vydajú povolenie na krátkodobý pobyt L (na dobu nepresahujúcu 364 dní) alebo povolenie na pobyt B 

(na obdobie najmenej jedného roka). 

 

 

Krátkodobé pobytové povolenie typu L sa vydáva pre pracovníkov vykonávajúcich činnosť v trvaní 

menej ako jeden rok. Jeho platnosť je ohraničená dobou trvania pracovnej zmluvy alebo dodávky – 

pracovného záväzku. 

Dlhodobé pobytové povolenie typu B sa vydáva pre pracovníkov vykonávajúcich činnosť na obdobie 

jedného roka a viac, ako aj pre samostatné zárobkové osoby, osoby bez zárobkovej činnosti  

s preukázaním dostatočných finančných prostriedkov na zabezpečenie jeho osobných a životných 

potrieb ako aj členov rodiny a ich zdravotného poistenia pokrývajúceho všetky riziká bez nároku      

na sociálnu pomoc a doplnkové dávky. Povolenie je vydávané spravidla na päť rokov a môže byť 

predĺžené. Pokiaľ ide o študentov, musia byť zapísaní v uznaných vzdelávacích zariadeniach a musia 

preukázať, že majú dostatočné finančné prostriedky na uspokojenie svojich potrieb pre ich odbornú 

prípravu. Študentom sa vydáva pobytové povolenie platné po dobu trvania ich prípravy, ak je to 

menej ako jeden rok alebo na jeden rok s možnosťou ročnej obnovy a to až do konca štúdia. Žiadosť 

o predĺženie musí byť podaná 14 dní pred dátumom uplynutia platnosti povolenia.  

Pozor: v prípade pobytu dlhšom ako tri mesiace je potrebné sa vo Švajčiarsku zdravotne poistiť. 

http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html


Ďalšie informácie:  
Zdravotné poistenie: EÚ/EZVO 
www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00316/index.html?lang=fr 
 
Pobyt bez zárobkovej činnosti  (pdf)  
www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-
_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-nichterwerbstaetige-f.pdf 
 
Pokiaľ ide o colné formality potrebné  pri prevoze osobných vecí do Švajčiarska je potrebné 
konzultovať nasledujúci odkaz: 
Colné riaditeľstvo  
www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04381/04382/04383/index.html?lang=fr 
 

Samostatne zárobkové osoby: 

Samostatne zárobkové osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ-27/EZVO musia sa 

do 14 dní od ich príchodu do Švajčiarska a pred začatím svojej činnosti zahlásiť na obci podľa ich 

bydliska, na kantonálnych úradoch práce alebo kantonálnych migračných úradoch (v závislosti          

od kantónu) a požiadať o povolenie na pobyt pre samostatnú zárobkovú činnosť. Je potrebné 

predložiť  platný preukaz totožnosti (alebo pas), rovnako ako dokumenty preukazujúce splnenie 

podmienok pracovať ako nezávislá samostatne zárobková osoba (počiatočný kapitál, zápis                   

v obchodnom registri, atď.). Kantonálne migračné úrady vám k tejto téme poskytnú viac informácií.  

  

Po preverení dokumentov sa vydáva pobytové povolenie B pričom príslušné zodpovedné orgány si 

môžu následne skontrolovať či je nezávislá činnosť účinná a trvalo platná, a či vo Švajčiarsku vyhovuje 

potrebám na trhu. Ak tomu tak nie je, povolenie môže byť odňaté. 

Všeobecné informácie pre začínajúcich podnikateľov sú k dispozícii: 
www.pme.admin.ch 
 

Ak si štátny príslušník EÚ-25/EZVO hľadá prácu vo Švajčiarsku nepotrebuje žiadne povolenie ak 

neprekročí  táto doba 3 mesiace.  V prípade, že hľadanie práce bude trvať dlhšie kantonálne migračné 

úrady vydajú uchádzačovi o zamestnanie krátkodobé pobytové povolenie L platné na ďalšie                 

3 mesiace.  Ak po uplynutí tohto obdobia sa uchádzačovi o zamestnanie nepodarilo si nájsť prácu,  

môže požiadať o predĺženie povolenia až  na jeden rok. 

 

Štátni príslušníci EÚ/EZVO majú pracovnú a geografickú mobilitu. Zamestnanci nepotrebujú žiadne 

povolenie na zmenu zamestnania, povolania alebo bydliska.  Držitelia krátkodobého pobytového 

povolenia  potrebujú povolenie na začatie nezávislej činnosti (obmedzená mobilita).  Povolenie platí 

pre celé Švajčiarsko. Miesto bydliska a pracoviska nemusí byť nevyhnutne v rovnakej obci. Tak ako 

švajčiarsky občan, musí byť oznámená v novej obci akákoľvek zmena bydliska do 14 dní. Žiadosti          

o predĺženie alebo obnovenie pobytového povolenia sa musia predkladať 14 dní pred dátumom jeho 

uplynutia platnosti príslušnému  kantonálnemu  migračnému úradu s dokumentmi preukazujúcimi 

splnenie podmienok jeho vydania . 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00316/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00316/index.html?lang=fr
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-nichterwerbstaetige-f.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-nichterwerbstaetige-f.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-nichterwerbstaetige-f.pdf
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04381/04382/04383/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04381/04382/04383/index.html?lang=fr
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V prípade straty zamestnania alebo vypršania pracovnej zmluvy  v zásade je možné zostať                  
vo Švajčiarsku za účelom hľadania novej práce ďalších 6 mesiacov. Stačí požiadať o povolenie             
na príslušných úradoch práce (komunálny alebo kantonálny úrad zodpovedný za migráciu). 
 

 
Kantonálne migračné úrady (zoznam kantonálnych migračných úradov) 

www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen

_kantone_und.html 

Poskytovatelia služieb 

Poskytovatelia služieb z EÚ-25 môžu vo Švajčiarsku odpracovať 90 dní za kalendárny rok bez potreby 

povolenia. Musia si však splniť oznamovaciu povinnosť  pred alebo najneskôr osem dní pred začatím 

svojej činnosti (prácu nie je možné začať skôr ako po 8 dňoch po oznámení). 

90 dní platí tak pre samotného poskytovateľa služby ako aj pre spoločnosť. Ak napríklad spoločnosť 

vyšle troch zamestnancov na päť dní do Švajčiarska z 90 dní sa jej ale aj samotnému vyslanému 

zamestnancovi odpočíta 5 dní pričom nezáleží na počte zamestnancov, ktorých  spoločnosť vyšle 

v rovnakom termíne tzn. že sa započítava len počet dní, počas ktorých boli jej zamestnanci vyslaní    

do Švajčiarska. Toto nariadenie sa vzťahuje na pracovníkov akéhokoľvek štátu, ktorého 

zamestnávateľ má sídlo v štáte z EÚ 25/EZVO.  

V prípade, že na základe oznamovacej povinnosti prekročí slovenská spoločnosť povolených 90 dní 

 za kalendárny rok v rámci  vysielania pracovníkov na  vykonávanie práce vo Švajčiarsku: 

- spoločnosť  si bude musieť založiť vlastnú pobočku alebo spoločnosť vo Švajčiarsku s tým, že 

následné zamestná pracovníkov na základe pracovnej zmluvy a v takomto prípade  ich činnosť bude 

už podliehať  daňovým a odvodovým predpisom platným vo Švajčiarsku. Na základe platnej pracovnej 

zmluvy  zamestnávateľ pre zamestnanca alebo sám zamestnanec si môže začať vybavovať pobytové 

povolenie.  

- alebo na základe podpísanej pracovnej zmluvy priamo so švajčiarskym zamestnávateľom -  

zamestnávateľ pre zamestnanca alebo sám  zamestnanec si môže požiadať o pobytové povolenie 

V prípade ak slovenský zamestnávateľ vyšle svojich zamestnancov na školenie typu training in the job 

(spojenie teórie s praxou) musí si splniť  oznamovaciu povinnosť a dĺžka trvania tohto školenia sa 

započítava do 90 dňového limitu. Ak je školenie čisto teoretické vyslanie zamestnancov nepodlieha 

oznamovacej povinnosti.  Ak má slovenská spoločnosť už prekročený limit 90 dní je potrebné, aby sa 

švajčiarska spoločnosť poskytujúca školenie informovala a požiadala o špeciálne povolenie možnosti 

uskutočnenia školenia pre slovenských zamestnancov z dôvodu prekročenia daného limitu                

na kantonálnom migračnom úrade. 
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http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html


 
 

 

 
www.detachement.ch (viac informácií o podmienkach pre vyslaných pracovníkov)  
 
Oznamovacia povinnosť (odkaz – oznamovacia povinnosť) 
www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html 
www.mzv.sk/bern - Podnikanie vo Švajčiarsku – zakladanie spoločnosti vo Švajčiarsku 
Poskytovatelia služieb informácie (pdf) 
www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-
_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-dienstleistungserbringer-f.pdf 
 
Pri niektorých povolaniach je potrebné, aby vaše vzdelanie bolo uznané príslušnými úradmi. Sedem 
povolaní je automaticky uznaných: lekár/doktor, zubár, veterinárny chirurg, lekárnik, všeobecná 
sestra, pôrodná asistentka a architekt. Automatické uznávanie sa týka len základného výcviku. 
Uznávanie diplomov a kvalifikácií sa robí len v prípade regulovaných profesií. Profesia sa považuje     
za regulovanú, ak jej vykonávanie v krajine je podmienené vlastníctvom diplomu alebo certifikátom 
o odbornej spôsobilosti. Pokiaľ profesia nepatrí medzi regulované, nie je potrebné urobiť uznanie, 
v tom prípade postačí pracovné povolenie. Švajčiarsko zriadilo Informačné centrum pre doklady 
o odbornom vzdelávaní v rámci Federálneho úradu odborného vzdelávania a technológie, ktoré 
poskytne všetky potrebné informácie (www.bbt.admin.ch).    
Ďalšie informácie o uznávaní diplomov:  
Informácie o uznávaní diplomov ; Federálny úrad pre odbornú prípravu a technológie 
Federálny úrad pre odbornú prípravu a technológie 
www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=de 

Slovenský 

zamestnanec 

Vyslaný zamestnanec 

Doba činnosti 

max. do 90 

prac. dní za 

kalendárny 

rok 

Doba činnosti 

dlhšia ako 90 

prac. dní za 

kalendárny 

rok 

Postup prihlásenia 

- podanie potrebných formulárov 
- pracovné podmienky a mzda musia 

byť prinajmenšom zrovnateľné 
s podmienkami a mzdou 
švajčiarskych zamestnancov 

Zamestnanec švajčiarskeho 
podniku 

Povolenie k pobytu 

- platná podpísaná pracovná zmluva 
- platná podpísaná nájomná zmluva 
- podanie potrebných formulárov 
- centrum života vo Švajčiarsku 

http://www.detachement.ch/
http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
http://www.mzv.sk/bern
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-dienstleistungserbringer-f.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-dienstleistungserbringer-f.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-dienstleistungserbringer-f.pdf
http://www.bbt.admin.ch/themen/01105/index.html?lang=fr
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00169/index.html?lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=de


 

 

Slovenskí občania ako občania EÚ majú pri hľadaní zamestnania vo Švajčiarsku niekoľko možností:    

1. prostredníctvom internetu: Existuje veľké množstvo webových stránok, na ktorých môžete nájsť 
ponuku zamestnania a zároveň existuje aj možnosť interaktívneho hľadania zamestnania (zasielanie 
životopisu on-line a pod.).    
www.treffpunkt-arbeit.ch (Regionálne centrum pre sprostredkovanie zamestnania), 
www.curriculum.ch , www.humanline.ch , www.job-box.ch , www.jobs.ch , www.internet-job.ch  
a ďalšie stránky: www.ostjob.ch , www.stellenlinks.ch , www.adecco.ch , www.cip-personal.ch , 
www.cityjob.ch , www.eupro.ch, www.humanselection.ch , www.ibt-personal.ch , www.interim.ch, 
www.jobprofi.ch , www.kvsg.ch , www.manpower.ch , www.pamag-personal.ch , www.parcon.ch , 
www.progresspersonal.ch , www.unijob.ch , www.uniwork.ch , www.vediornewjob.ch , www.work-
shop.ch 

 2. prostredníctvom tlače: Množstvo švajčiarskych novín a časopisov obsahuje inzeráty s ponukou 
zamestnania, či už v tlačenej forme alebo na svojich internetových stránkach,  napr.: Tages-Anzeiger, 
Bund, Le Temps, www.tagblatt.ch, www.tagesanzeiger.ch, www.nzz.ch , www.bernerzeitung.ch , 
www.baz.ch , www.lematin.ch    

3. nájsť si zamestnanie osobne: Pokiaľ si nenájdete zamestnanie predtým, ako prídete                       
do Švajčiarska, môžete pokračovať v hľadaní aj po príchode do Švajčiarska. V tom prípade by ste si 
mali podať žiadosť na regionálnom centre pre sprostredkovanie zamestnania (RAV) vo vašom 
regióne, v zamestnávateľských agentúrach a priamo u možných zamestnávateľov.   
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Mzdové,  pracovné a daňové podmienky  sa môžu v jednotlivých kantónoch odlišovať. 
Informácie k mzdovému ohodnoteniu pre jednotlivé povolania a kantóny: 
www.service-cct.ch/default.aspx  
 
Ďalšie informácie k pracovným podmienkam vo Švajčiarsku: 
www.travailler-en-suisse.ch/estimer-son-salaire-en-suisse.html 
http://www.justlanded.com/english/Switzerland/Switzerland-Guide/Business 
 
Informácie k nadobúdaniu nehnuteľného majetku: 
Každá osoba oprávnená na pobyt vo Švajčiarsku (trvalé bydlisko) môže nadobúdať nehnuteľný 
majetok rovnakým spôsobom ako občania Švajčiarska. 
Nadobúdanie nehnuteľností  osobami zo zahraničia ; Spolkový úrad spravodlivosti 
www.ejpd.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/wirtschaft/grundstueckerwerb.html 
 
Informácie k daniam: 
Vo Švajčiarsku je daň z príjmu platená konfederácii (federálna daň), kantónom a mestám (kantonálna 
a mestská daň), aj preto je táto daň v každom kantóne iná, a to podľa kantonálnej daňovej legislatívy. 
Teda aj daňové zaťaženie v jednotlivých kantónoch je rozdielne.  
Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia sa vo Švajčiarsku uplatňuje.  
Viac informácií k daniam získate z:  
Spolkový daňový úrad 
www.estv.admin.ch/index.html?lang=fr 
www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/21675.pdf 
 
Informácie k sociálnemu  poisteniu: 
Spolkový úrad sociálneho poistenia 
 
Ďalšie užitočné adresy:   
www.bfm.admin.ch  – Federálny úrad pre migráciu   
www.treffpunkt-arbeit.ch  – Regionálne centrum sprostredkovania zamestnania   
www.bbt.admin.ch  – Federálny úrad odborného vzdelávania a technológie   
www.bsv.admin.ch  – Federálny úrad pre sociálne poistenie   
www.estv.admin.ch  – Federálna daňová správa   
www.seco.admin.ch  – Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti   
www.alle-immobilien.ch  – vyhľadávač pre hľadanie ubytovania 
www.switzerland.isyours.com  – náklady na pobyt  
 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne  
Thunstrasse 63  

3074 Muri bei Bern, Švajčiarsko   
Tel.: 00-41-31-356-3930  
Fax: 00-41-31-356-3933   

E-mail: emb.bern@mzv.sk ; silvia.kubisova@mzv.sk 
www.mzv.sk/bern 
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