MANUÁL PRI POSKYTOVANÍ POMOCI UTEČENCOM
Manuál ako postupovať pri žiadaní o dočasné útočisko:
Štátni príslušníci Ukrajiny po prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky môžu na
základe uznesenia vlády č. 144 z. 28. 02. 2022 požiadať o dočasné útočisko.
Dočasné útočisko je najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý
nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry. Ukrajinským občanom umožní rýchly
a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup
k vzdelaniu.

Kde môžu požiadať:
- hraničný priechod Vyšné Nemecké,
- hraničný priechod Ubľa,
- hraničný priechod Veľké Slemence,
- na oddelení azylu v Humennom (v prípade, ak cudzinci nedisponujú dokladmi).
- na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície PZ (Bratislava, Dunajská Streda, Trnava,
Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Žilina, Košice, Michalovce,
Prešov, Ružomberok) - v prípade, ak už majú zabezpečené ubytovanie, je potrebné sa dostaviť
na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície. Územná pôsobnosť jednotlivých oddelení
je zverejnená na webovej stránke: https://www.minv.sk/?uradne-hodiny-ocp-pz.
Všetky uvedené pracoviská pracujú nepretržite.

Kto môže požiadať:
Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pričom za rodinného príslušníka štátneho občana
Ukrajiny sa považuje:
-

manžel štátneho občana Ukrajiny,
maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana
Ukrajiny,
rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Priebeh žiadosti o dočasné útočisko:
Požiadať o dočasné útočisko je potrebné osobne, z dôvodu snímania biometrických údajov.
Uvedené platí aj pre maloleté deti.
Ak cudzinec disponuje dokladmi:
V prípade ak má cudzinec pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad (napr. rodné listy
detí a iné), je potrebné si ich priniesť. V tomto prípade bude cudzincovi dočasné útočisko
poskytnuté okamžite.
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Ak cudzinec nedisponuje dokladmi:
V prípade ak cudzinec nemá žiadne doklady je potrebné o dočasné útočisko požiadať na
Oddelení azylu v Humennom. O žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté približne do 30
dní. V tomto prípade im je ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby k
dispozícií ihneď.

ADRESA UBYTOVANIA:
- ak má cudzinec už zabezpečené ubytovanie, je potrebné k žiadosti o dočasné útočisko
doložiť jeden z nasledovných dokladov:
o čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo,
• o zmluvu o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti.
Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť osvedčené.
Po udelení dočasného útočiska, dostanú cudzinci papierový doklad vo formáte A4 s názvom
•

POTVRDENIE O UDELENÍ TOLEROVANÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY.
Dočasným útočiskom získava cudzinec bezplatne:
- ubytovanie,
- stravu,
- zdravotnú starostlivosť,
- hygienické potreby.
S udeleným dočasným útočiskom je možné pracovať na území Slovenskej republiky. Dočasné
útočisko neoprávňuje cudzinca na podnikanie.

POVINNOSTI:
-

-

cudzinci s poskytnutým dočasným útočiskom sa musia zdržiavať na území Slovenskej
republiky počas jeho trvania,
hlásenie krátkodobého pobytu cudzinca, po ubytovaní sa na konkrétnu adresu formou
tlačiva „Hlásenie pobytu“, ktoré je možné stiahnuť na webovej adrese Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1. Originál vyplneného a
podpísaného tlačiva Hlásenie pobytu v príslušnom jazyku treba doručiť miestne
príslušnému oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru,
v prípade zmeny adresy, je potrebné túto zmenu nahlásiť miestne príslušnému oddeleniu
cudzineckej polície Policajného zboru.

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN, KTORÍ NIE SÚ OBČANMI
UKRAJINY A ANI ICH RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI:
-

týmto osobám, je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky z humanitárnych
dôvodov. V prípade ak majú záujem o návrat do svojich domovských krajín, je im to
umožnené.
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Postup prípadného zamestnávania občanov Ukrajiny
V zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) Dočasné útočisko sa poskytuje na
účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami
humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich
krajine pôvodu.
V zmysle § 29 ods. 2 zákona o azyle vláda SR v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie
vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie
poskytovania dočasného útočiska a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov
spojených s poskytovaním dočasného útočiska; vláda môže vyhlásiť poskytovanie dočasného
útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie.
Uznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania
dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a
ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý
spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.
Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:
1. manžel štátneho občana Ukrajiny,
2. maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana
Ukrajiny,
3. rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny
Začiatok poskytovania dočasného útočiska je deň 1. 3. 2022.
Poskytovanie dočasné útočisko je do 31. 12. 2022.
Preukaz pre cudzincov, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko, budú vydávať príslušné útvary
úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. V zmysle zákona o azyle sa týmto
občanom vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s
označením „ODÍDENEC“.
V zmysle zákona o azyle sa poskytovanie dočasného útočiska nebude týkať osôb, ktoré majú
na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, u osôb, ktorým
Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani
na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.
Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, cudzincovi sa vydá doklad
o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.
Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1
písm. k) zákona o službách zamestnanosti, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko.
V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o
možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému
zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie
na zamestnanie.
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Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t. j. na pracovnú zmluvu) alebo
formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Zamestnávateľ v prípade, ak zamestná takéhoto občana, má v zmysle zákona o službách
zamestnanosti povinnosť na predpísanom formulári – informačná karta – poskytnúť
príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnaní, najneskôr do
siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich
pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.
K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu
dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením
„ODÍDENEC“.

ODPORÚČANIE PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA V SÚVISLOSTI S
PREVENCIOU ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR informujú o
odporúčaniach týkajúcich sa zabráneniu možného šírenia nákazy COVID-19 pre
ubytovacie zariadenia, ktoré sa rozhodli pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny. Rezort
v prvom rade úprimne ďakuje všetkým subjektom a občanom SR za pomoc, ktorú ľuďom
utekajúcim pred vojnovým konfliktom už nepretržite niekoľko dní poskytujú.
Ubytovacím zariadeniam MZ SR a ÚVZ SR odporúčajú - ak je to možné – vyčleniť niekoľko
ubytovacích jednotiek pre ľudí s ochorením COVID-19 ideálne tak, aby nedošlo k ich kontaktu
s ľuďmi bez ochorenia. Izoláciu pozitívne testovanej osoby vykonať citlivo s ohľadom na
blízke kontakty, najmä ak ide o rodinných príslušníkov, matky s deťmi a podobne. Izolácia by
mala zachovať jednotu rodiny v maximálnej možnej miere, mala by byť nediskriminačná,
chrániť dôstojnosť a dôvernosť osôb. Záujmy dieťaťa by mali byť prvoradé. V prípade izolácie
alebo karantény odporúčame využiť aj udržiavanie kontaktov prostredníctvom telefónov či
videohovorov.
Rezort zdravotníctva chce požiadať ubytovacie zariadenia, aby taktne a s citom poučili
vojnových utečencov z Ukrajiny o dodržiavaní opatrení vydaných ÚVZ SR v súvislosti s
bojom proti pandémii – teda o dodržiavaní zásad osobnej hygieny a respiračnej etikety, o
potrebe prekrytia horných dýchacích ciest či sledovania svojho zdravotného stavu, ako aj o
podmienkach a nevyhnutnosti dodržiavania izolácie alebo karantény.
Ubytovacie zariadenia by mali počas poskytovania týchto služieb zvýšiť hygienickoepidemiologický režim pravidelnou dezinfekciou či zvýšenou frekvenciou pravidelného
vetrania. V prípade potreby je vhodné kontaktovať VÚC a samosprávu pre zabezpečenie
zdravotnej a psychosociálnej pomoci.

Najčastejšie otázky
Od koľkých rokov má zmysel testovať?
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Odporúčame testovať deti od školského veku, t. j. od 6 rokov. Ak by ale aj mladšie dieťa malo
príznaky ochorenia COVID-19, tak odporúčame otestovať Ag samotestom, resp.
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na žiadosť rodiča. Zároveň odporúčame testovať
všetky osoby od 6 rokov pri vstupe do zariadenia a pri odchode zo zariadenia, ak pokračujú
ďalej v tranzite.

Kedy je potrebná izolácia a karanténa?
Za pozitívnu sa považuje osoba po pozitívnom výsledku:
-

RT-PCR testu
LAMP testu
antigénového testu
nemocničného rýchlotestu
antigénového samotestu vykonaného v ubytovacom zariadení.
Takáto osoba by podľa platných opatrení mala byť izolovaná v zariadení minimálne päť
dní, pričom prosíme zariadenia, aby o tejto skutočnosti čo najskôr informovali príslušný
RÚVZ.
Presný postup určuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na
ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na
ochorenie COVID-19 v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.
17/2022 V. v . SR (nájdete na nasledujúcej stránke: 2022, Ministerstvo vnútra SR - Verejná
správa (minv.sk).
Je postačujúci antigénový test alebo je potrebný PCR?
Potrebu pretestovania osôb prostredníctvom PCR či LAMP testov určí príslušný RÚVZ.
Kde môžem požiadať o antigénové samotesty?
•
•
•

V prípade, že počet ubytovaných vojnových utečencov v zariadení je 10 a viac, ubytovacie
zariadenie má možnosť vyzdvihnúť si antigénové samotesty pre nich na príslušnom
okresnom úrade.
Starostovia obcí majú možnosť vyzdvihnúť si antigénové samotesty na príslušnom
okresnom úrade pre potreby obyvateľov obcí, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým
utečencom.
Súkromné osoby/obyvatelia obcí, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom, si
môžu vyzdvihnúť antigénové samotesty pre nich na obecnom úrade.

POSTUPY PRE TESTOVANIE VOJNOVÝCH UTEČENCOV V SÚVISLOSTI S
PREVENCIOU ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19
Podpora pre štátne a hotelové ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia
ochorenia COVID-19
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V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou spojenou s mimoriadnym stavom vyhláseným
vládou Slovenskej republiky dňa 26.2.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky odporúča všetkým štátnym a hotelovým ubytovacím zariadeniam, ktoré poskytujú
ubytovanie osobám v núdzi, resp. vojnovým utečencom (10 a viac osôb), požiadať na okresnom
úrade o pridelenie antigénových testov na samotestovanie. Podmienkou získania samotestov je
poskytovanie ubytovacích kapacít. Okresný úrad si túto skutočnosť môže overiť v zozname
subjektov poskytujúcich ubytovanie osobám postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.
K dispozícii bude pre jednu ubytovanú osobu 1 antigénový samotest pri vstupe/prvom príchode
do ubytovacieho zariadenia a 1 antigénový samotest pri výstupe z ubytovacieho zariadenia. Z
uvedeného vyplýva, že jednej osobe budú celkovo poskytnuté 2 antigénové samotesty.
•
•

Inštruktážne video k správnemu postupu antigénového samotestovania nájdete na odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=-1jXoJ0IeyE.
V prípade pozitívneho výsledku antigénového samotestu osoba nastupuje do izolácie,
pričom prevádzkovateľ zariadenia by mal kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva a požiadať či usmerniť pozitívne testovanú osobu, aby dodržiavala opatrenia,
ktoré nájdete na odkaze: https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-covid-19-pozitivny2/.
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•

•

V prípade pozitívneho výsledku antigénového samotestovania potreby ponúkame presný
postup a inštrukcie k liečbe, ktoré nájdete odkaze: https://korona.gov.sk/wpcontent/uploads/2022/02/6_zasad_covid.pdf .
Následné pretestovanie ubytovaných prostredníctvom LAMP POCT-PCR testami (po
zistení pozitívneho výsledku pri antigénovom samotestovaní) je na rozhodnutí príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Podpora pre obyvateľov obcí, ktorí poskytujú ubytovanie v súvislosti s prevenciou šírenia
ochorenia COVID-19
V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou, spojenou s mimoriadnym stavom,
vyhláseným vládou Slovenskej republiky dňa 26.2.2022, Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky odporúča všetkým obyvateľom obcí, ktorí poskytujú ubytovanie osobám
v núdzi, resp. vojnovým utečencom, požiadať na obecnom úrade o pridelenie antigénových
testov na samotestovanie. Podmienkou získania samotestov je poskytovanie ubytovacích
kapacít. Okresný úrad si túto skutočnosť môže overiť v zozname subjektov poskytujúcich
ubytovanie osobám postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.
K dispozícii bude pre jednu ubytovanú osobu 1 antigénový samotest pri vstupe/prvom príchode
do ubytovacieho zariadenia a 1 antigénový samotest pri výstupe z ubytovacieho zariadenia. Z
uvedeného vyplýva, že jednej osobe budú celkovo poskytnuté 2 antigénové samotesty.
•
•

•

•

Inštruktážne video k správnemu postupu antigénového samotestovania nájdete na odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=-1jXoJ0IeyE .
V prípade pozitívneho výsledku antigénového samotestu osoba nastupuje do izolácie,
pričom prevádzkovateľ zariadenia by mal kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva a požiadať či usmerniť pozitívne testovanú osobu, aby dodržiavala opatrenia,
ktoré nájdete na odkaze: https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-covid-19-pozitivny2/.
V prípade pozitívneho výsledku antigénového samotestovania potreby ponúkame presný
postup a inštrukcie k liečbe, ktoré nájdete odkaze: https://korona.gov.sk/wpcontent/uploads/2022/02/6_zasad_covid.pdf .
Následné pretestovanie ubytovaných prostredníctvom LAMP POCT-PCR testami (po
zistení pozitívneho výsledku pri antigénovom samotestovaní) je na rozhodnutí príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Podpora pre osoby postihnuté vojnovým konfliktom na Ukrajine v súvislosti s prevenciou
šírenia ochorenia COVID-19
V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou spojenou s mimoriadnym stavom vyhláseným
vládou Slovenskej republiky dňa 26.2.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky odporúča všetkým osobám v núdzi, resp. vojnovým utečencom, ktorí vstupujú na
územie SR, požiadať v prípade potreby o pridelenie antigénových testov na samotestovanie na
všetkých hotspotoch vytvorených Ministerstvom vnútra SR.
•
•

Inštruktážne video k správnemu postupu antigénového samotestovania nájdete na odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=-1jXoJ0IeyE.
V prípade pozitívneho výsledku antigénového samotestu osoba nastupuje do izolácie,
pričom prevádzkovateľ zariadenia by mal kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva a požiadať či usmerniť pozitívne testovanú osobu, aby dodržiavala opatrenia,
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•

ktoré nájdete na odkaze: https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-covid-19-pozitivny2/.
V prípade pozitívneho výsledku antigénového samotestovania potreby ponúkame presný
postup a inštrukcie k liečbe, ktoré nájdete odkaze: https://korona.gov.sk/wpcontent/uploads/2022/02/6_zasad_covid.pdf.
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