
 

 

Dočasná ochrana: 
čo potrebujete vedieť 

 

PRÁCA 

SK 

 

 

  

Moje práva 
V rámci dočasnej ochrany sa poskytuje okamžitá a účinná ochrana osobám, ktoré utekajú 
z Ukrajiny. Prostredníctvom nej sa vám priznávajú určité práva, a to: 
 

 
▪ právo na pobyt 

 

 

 
▪ prístup na trh práce na účely výkonu činností ako zamestnanec alebo samostatne 

zárobkovo činná osoba 

 
 

▪ vhodné ubytovanie 

 
 

▪ sociálna pomoc a v prípade potreby finančné prostriedky potrebné na pobyt 

 
 

▪ lekárska starostlivosť 

 
 

▪ lekárska alebo iná pomoc v prípade, že máte osobitné potreby 

 
 

▪ prístup k vzdelávaniu pre deti mladšie ako 18 rokov 

 
 

▪ právo na zlúčenie rodiny s hlavnými rodinnými príslušníkmi (požiadajte orgány o 
ďalšie informácie) 

 

Tieto práva si môžete uplatniť v jednej z ďalej uvedených krajín: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, 
Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, 
Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko. 
 
Môžete kedykoľvek požiadať aj o azyl (medzinárodnú ochranu). 
 
 

Ako dlho trvá dočasná ochrana? 
Do 4. marca 2023 a automaticky sa môže predĺžiť o ďalší rok (vždy na obdobie 6 mesiacov), 
teda až do 4. marca 2024. V závislosti od situácie na Ukrajine môže byť toto obdobie predĺžené 
o ďalší rok. 
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Ďalšie 
informácie: 

 

Kto má nárok na dočasnú ochranu? 
▪ Ukrajinskí štátni príslušníci, utečenci na Ukrajine a ich rodinní príslušníci, ktorí žili na Ukrajine 

pred 24. februárom 2022 
▪ Osoby bez štátnej príslušnosti a iní ako ukrajinskí štátni príslušníci žijúci na Ukrajine 

pred 24. februárom 2022 s povolením na trvalý pobyt, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť 
do svojej krajiny pôvodu. 

 
 

Čo mám robiť,  ak nemám nárok na dočasnú ochranu, 
ale nemôžem sa bezpečne vrátiť do svojej krajiny? 
V takom prípade môžete požiadať o azyl (známy aj ako medzinárodná ochrana). 
 
 

Ako si môžem uplatniť práva spojené s dočasnou 
ochranou? 
Informujte vnútroštátne orgány, že si chcete uplatniť práva, na ktoré máte nárok v spojitosti 
s dočasnou ochranou a že chcete získať povolenie na pobyt. Vaše osobné údaje sa 
zaevidujú a je možné, že budete vyzvaní, aby ste predložili pas alebo iné doklady 

preukazujúce Vašu totožnosť. 

 

 

▪ ak cestujete s dieťaťom, staršou osobou 
alebo osobou so zdravotným postihnutím 

▪ ak sa jeden z Vašich rodinných 
príslušníkov nachádza v EÚ 

▪ ak chcete nájsť svoju rodinu 
▪ ak máte menej ako 18 rokov a prichádzate 

bez rodičov alebo s niekým iným ako 
rodičom 

▪ ak potrebujete lekársku pomoc, máte 
zdravotné postihnutie alebo osobitnú 
potrebu 

▪ ak ste zranený/-á, ohrozovaný/-á, 
prinútený/-á alebo je na Vás vyvíjaný 
nátlak, aby ste niečo urobil/-a proti svojej 
vôli, a to cudzincami alebo niekým, koho 
poznáte 

▪ Vám niekto ponúka pomoc výmenou 
za protislužby  

▪ vždy informujte svoju rodinu a 
priateľov, kde sa nachádzate 

▪ buďte opatrný, ak prijímate pomoc 
od cudzincov mimo oficiálnych 
kanálov 

▪ svoje doklady si starostlivo 
odložte a odfoťte si ich. Svoje 
doklady ani telefón nikomu 
nedávajte 

▪ ak sa necítite bezpečne, zavolajte 
na bezplatné núdzové telefónne 
číslo 112 

▪ svoje osobné informácie ani 
fotografie nikdy neposielajte 
online neznámym osobám 

 

Pre vlastnú bezpečnosť Informujte úrady, 


