
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tieto informácie sú 

pre teba, ak 

Dočasná ochrana: 

čo potrebuješ vedieť 

 

• máš menej ako 18 rokov 
 

• máš ukrajinskú štátnu 
príslušnosť alebo si žil/-a na 
Ukrajine, odkiaľ si musel/-a 
odísť kvôli vojne 24. februára 
2022 alebo neskôr 
 

• prišiel/-la si: 

• sám/sama 
• s niekým iným ako sú 

tvoji rodičia 

Ak si bez rodičov, pri vybavovaní 
rôznych vecí a postupov ti pomôže 
dospelá osoba (niekedy sa jej hovorí 
opatrovník alebo zástupca). 
 
Ak máš strach alebo potrebuješ 
pomoc, vždy sa môžeš obrátiť na túto 
osobu alebo iného povereného 
pracovníka. 
 
Zapamätaj si 
 

• Ak niečomu nerozumieš, vždy 
sa môžeš opýtať. 
 

• So všetkými informáciami a 
údajmi, ktoré poskytneš 
úradom, sa bude zaobchádzať 
dôverne. 

Čo znamená dočasná 
ochrana pre teba 

 
Môžeš zostať v EÚ dovtedy, kým 
sa nebudeš môcť bezpečne 

vrátiť.  

Môžeme ti pomôcť nadviazať 
kontakt s rodinou a spojiť sa s 
ňou, ak to bude pre teba 

bezpečné. 

Môžeš dostať jedlo, odev, 
bezpečné bývanie a iné veci, 
ktoré potrebuješ. 

Môžeš chodiť do školy. 

Môžeš ísť k lekárovi. 
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Ako dlho trvá dočasná 

ochrana? 

Do 4. marca 2023. Podľa situácie sa 
môže predĺžiť. 

Existujú iné formy 
ochrany? 
Áno. Porozprávaj sa s úradmi o 
svojich možnostiach s pomocou 
dospelej osoby. 

Aký je postup? 

• Poverený pracovník ti položí 
niekoľko otázok o tebe a tvojej 
rodine. 

• Požiada ťa, aby si ukázal/-a 
osobné doklady (cestovný pas, 
občiansky preukaz, atď.). 

• Dostaneš úradný doklad. 

Informuj úrady 

• Ak si prišiel/-la sám alebo s niekým 
iným ako s rodičmi. 

• Ak chceš nájsť svoju rodinu a 
skontaktovať sa s ňou. 

• Ak nerozumieš miestnemu jazyku -  
niekto, kto hovorí tvojim jazykom, ti 
môže pomôcť. 

• Ak sa necítiš dobre a potrebuješ 
lekára alebo lieky. 

• Ak sa bojíš, pretože ťa niekto 
ohrozuje alebo sa ťa snaží presvedčiť 
urobiť niečo, čo nechceš. Mohlo by 
to byť pre teba nebezpečné. 

• Ak poznáš iné deti v núdzi. 

Pre vlastnú bezpečnosť 

• Nikdy nenastúp do auta alebo iného 
dopravného prostriedku s niekým, koho 
nepoznáš. 

• Udržiavaj kontakt s rodinou alebo 
kamarátmi.  

• Starostlivo si odlož dôležité doklady 
(cestovný pas, občiansky preukaz, atď.). 
Odfoť si ich. 

• Ak máš telefón, nikomu ho nedaj. 
• Ak sa necítiš bezpečne, zavolaj kedykoľvek 

na núdzové číslo 112. Je bezplatné.  

• Nikdy nekomunikuj online s niekým, koho 
nepoznáš. Nezdieľaj svoje osobné 
informácie alebo svoje fotografie.  

• Požiadaj o pomoc, ak sa cítiš byť v 
ohrození kvôli svojmu vzhľadu, odevu 
alebo cíteniu. 

Aleksandra Dmytro 


