Informácie o postupe registrácie dočasného útočiska

Štátni príslušníci Ukrajiny po prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky môžu na základe
uznesenia vlády č. 185 z. 16.03.2022 požiadať o dočasné útočisko.
KDE môžu požiadať o dočasné útočisko:





vo veľkokapacitnom centre Humenné
Adresa: Mestská športová hala, Chemlonská 7, 066 01 Humenné
vo veľkokapacitnom centre Michalovce
Adresa: Mestská športová hala, Športová ulica 31, 071 01 Michalovce
vo veľkokapacitnom centre Nitra
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
vo veľkokapacitnom centre Bratislava
Adresa: Bottova 7, 811 09 Bratislava
Veľkokapacitné centrá Nitra a Bratislava vybavujú žiadateľov o dočasné útočisko počas:
Pondelok - Piatok od 07.00 do 19.00 h.
Veľkokapacitné centrá Humenné a Michalovce vybavujú žiadateľov o dočasné útočisko
naďalej v nepretržitom režime 24/7.
Veľkokapacitné centrum Žilina bolo dňa 29.06.2022 uzavreté a jeho kompetencie preberá
Oddelenie cudzineckej polície PZ v Žiline.



na nasledovných oddeleniach cudzineckej polície PZ (Bratislava, Dunajská Streda, Trnava,
Trenčín, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Košice, Prešov, Ružomberok, Žilina)
Kontakty na jednotlivé oddelenia cudzineckej polície: https://www.minv.sk/?ocp
Na oddeleniach cudzineckej polície PZ Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Prešov,
Košice, Ružomberok a Trenčín sa registrujú na dočasné útočisko len tehotné ženy, rodiny
s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starí ľudia
nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby – pre ostatné osoby bude zabezpečená preprava do
najbližšieho veľkokapacitného centra.
Uvedené oddelenia cudzineckej polície registrujú dočasné útočisko pracovné dni:
Pondelok – Piatok od 07.00 do 19.00 h



na oddelení azylu PZ v Humennom
Kontakt na oddelenie azylu PZ v Humennom: https://www.minv.sk/?azyl.

KTO môže požiadať:
Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci.
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,
- ďalší blízky príbuzný štátneho občana Ukrajiny, ktorý s ním žil v spoločnej
domácnosti v čase okolností súvisiacich s hromadným prílevom vysídlených osôb a
bol úplne alebo čiastočne na neho odkázaný.
Cudzinci, ktorí nie sú štátnymi občanmi Ukrajiny a ktorí majú na území Ukrajiny
medzinárodnú ochranu alebo inú vnútroštátnu ochranu udelenú pred 24.02.2022 a ich
rodinní príslušníci.
Za rodinného príslušníka cudzinca, ktorý ma na území Ukrajiny udelenú medzinárodnú
ochranu pred 24.02.2022, sa považuje:
- manžel vyššie uvedeného cudzinca,
- maloleté dieťa vyššie uvedeného cudzinca,
- maloleté dieťa manžela vyššie uvedeného cudzinca,
- ďalší blízky príbuzný vyššie uvedeného cudzinca, ktorý s ním žil v spoločnej
domácnosti v čase okolností súvisiacich s hromadným prílevom vysídlených osôb a
bol úplne alebo čiastočne na neho odkázaný.
Cudzinci, ktorí nie sú štátnymi občanmi Ukrajiny a ktorí majú na území Ukrajiny trvalý
pobyt udelený pred 24.02.2022 a nemôžu sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do
svojej krajiny alebo regiónu pôvodu.
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.



Ak cudzinec nedisponuje dokladmi:

V prípade, ak cudzinec nemá žiadne doklady, môže sa dostaviť na ktorýkoľvek vyššie
uvedený policajný útvar, kde bude jeho vyhlásenie (tzv. „žiadosť o dočasné útočisko“)
prijaté a odstúpené kompetentnému orgánu.
O žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté približne do 30 dní. Cudzincovi je
ale ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby k dispozícií ihneď.
V prípade ak cudzinec nemá žiadne doklady a nemá zabezpečené ubytovanie, pre
konanie vo veci dočasného útočiska je potrebné aby sa cudzinec dostavil do
záchytného tábora Migračného úradu v Humennom.
Kontaktné údaje nájdete na nasledovnom linku:
https://www.minv.sk/?kontakty_migracny_urad.
V prípade ak cudzinec nemá žiadne doklady a má zabezpečené ubytovanie, nie je
povinný sa po vykonaní vyhlásenia dostaviť do záchytného tábora v Humennom.

POSTUP:
Po dostavení sa na ktorýkoľvek vyššie uvedený policajný útvar, cudzinec vyplní tlačivo tzv. „
vyhlásenie cudzinca“. Uvedené je možné vyplniť aj vopred elektronicky na nasledovnom
linku alebo priamo na mieste:
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA
V prípade, že sa jedná o maloleté dieťa (mladšie ako 18 rokov), ktoré sa dostavilo na
ktorýkoľvek vyššie uvedený policajný útvar v sprievode svojho zákonného zástupcu – rodiča
alebo poručníka, „vyhlásenie cudzinca“ za dieťa podáva táto osoba. Okrem zákonného zástupcu
môže za maloleté dieťa podať toto vyhlásenie aj súdom ustanovený opatrovník. Maloleté dieťa
musí byť pri podávaní vyhlásenia vždy prítomné.
Následne sa s cudzincami uskutočnia ďalšie administratívne úkony súvisiace s registráciou.
Potvrdenie o dočasnom útočisku bude cudzincovi vydané na počkanie.
Po udelení dočasného útočiska, dostanú cudzinci papierový doklad vo formáte A4 s názvom
POTVRDENIE
O UDELENÍ
TOLEROVANÉHO
POBYTU
NA
ÚZEMÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

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, alebo
o potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania.
Osvedčenie pravosti podpisov na uvedených dokladoch o ubytovaní sa nevyžaduje.
V prípade zmeny adresy je potrebné túto skutočnosť nahlásiť obci, prípadne mestu, kde sa
cudzinec presťahoval. K hláseniu zmeny adresy je potrebné doložiť doklad potvrdzujúci
zabezpečenie ubytovania tak ako je uvedené vyššie.

MALOLETÉ OSOBY:
V prípade maloletého dieťaťa, ktoré sa na území Slovenskej republiky nachádza bez svojho
zákonného zástupcu, ale spolu s inými členmi jeho/jej rodiny alebo spolu s inými známymi
alebo blízkymi osobami dieťaťa, príslušný policajný útvar informuje tieto dospelé osoby
o nutnosti kontaktovať príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately –
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, za účelom riešenia otázky opatrovníctva vo vzťahu
k tomuto maloletému dieťaťu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne osobám
poradenstvo, napr. im pomôže spísať návrh na súd na ustanovenie za opatrovníka (napr. z
dôvodu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti či vzdelávania dieťaťa)
Bližšie informácie sú dostupné i na:
https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-zukrajiny/zakladne-informacie_pomoc-detom-z-ukrajiny_sk.pdf
O dočasné útočisko teda budú tieto maloleté deti žiadať až prostredníctvom im súdom
ustanoveného opatrovníka.
SOLIDARITA:
Dočasným útočiskom získava cudzinec bezplatne:
- ubytovanie,
- stravu,
- zdravotnú starostlivosť,
- hygienické potreby.

S udeleným dočasným útočiskom je možné pracovať na území Slovenskej republiky.
Konkrétne informácie o dočasnom útočisko ako aj o pomoci sú dostupné na rôznych webových
stránkach zameraných na pomoc utečencom z Ukrajiny. Ide napríklad o:
 https://ua.gov.sk/
 https://pomocpreukrajinu.sk/
Informácie a pomoc poskytuje aj veľa mimovládnych organizácií a občianskych združení. Ide
napr. o:
 https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html
 https://clovekvohrozeni.sk/
 https://redcross.sk/ukraine-info-sk/
 https://www.shr.sk/
 https://www.ukraineslovakia.sk/
POVINNOSTI:
-

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.

CESTOVANIE:
Každá osoba, ktorej bolo udelené dočasné útočisko, sa môže voľne pohybovať po území
Slovenskej republiky aj po území Schengenského priestoru. V prípade, že chce takáto osoba
vycestovať na územie Ukrajiny a vrátiť sa späť, je jej to umožnené.
V prípade, že sa osoba s dočasným útočiskom rozhodne vrátiť na Ukrajinu bez toho, aby ešte
plánovala návrat na územie SR, alebo sa rozhodne trvalo presťahovať na územie iného
členského štátu a tam požiadať o dočasné útočisko, stačí túto skutočnosť písomne oznámiť
Migračnému úradu Ministerstva vnútra SR. Po doručení takéhoto oznámenia dočasné útočisko
na území SR zanikne.
V prípade, že sa osoba presťahuje do iného členského štátu, v ktorom získa ďalšie dočasné
útočisko, vydané dočasné útočisko na území Slovenskej republiky a s ním spojené práva
zaniká.

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 tomto prípade sa im udeľuje výnimka z Kódexu Schengenských hraníc, ktorá ich
oprávňuje na vstup a pobyt na území Slovenskej republiky po dobu 90 dní. V prípade, že
majú záujem cestovať do iných členských štátov, je potrebné si zistiť podmienky vstupu
a pobytu v danej krajine, kde má štátny príslušník tretej krajiny záujem cestovať. Vyššie
uvedená výnimka 90 dní platí len na území Slovenskej republiky.
V prípade ak majú záujem o návrat do svojich domovských krajín, je im to umožnené.
Všetky osoby prichádzajúce na územie Slovenskej republiky môžu požiadať o udelenie
azylu alebo doplnkovej ochrany.
Konanie o udelenie azylu sa začína vyhlásením cudzinca na príslušnom policajnom útvare o
tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej
republiky. V uvedenom prípade je príslušným policajným útvarom Oddelenie azylu PZ
v Humennom - https://www.minv.sk/?azyl.
V prípade záujmu o udelenie pobytu na konkrétny účel na území Slovenskej republiky, je
možné nájsť podrobné informácie na nasledovnom linku: https://www.minv.sk/?cudzineckaagenda. V tejto súvislosti ale upozorňujeme, že pri žiadosti o udelenie prechodného/trvalého
pobytu je potrebné doložiť všetky zákonom požadované dokumenty (vrátane registra trestov
z domovskej krajiny).

