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Dočasné útočisko  
Kto môže požiadať? 
O dočasné útočisko môžu požiadať občania Ukrajiny a osoby, ktoré mali 
na Ukrajine medzinárodnú alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu a ich 
rodinní príslušníci (pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 
2022). 

 manžel 

 maloleté dieťa osoby alebo jej manžela 

 rodič maloletého dieťaťa (iba v prípade dieťaťa, ktoré je štátnym 
občanom Ukrajiny) 

 iný blízky príbuzný, ktorý žil v spoločnej domácnosti s občanom 
Ukrajiny alebo s osobou s udelenou ochranou a bol na svojho 
príbuzného úplne alebo čiastočne odkázaný. 

 

O poskytnutie dočasného útočiska môže požiadať aj cudzinec, ktorý nie je 
občanom Ukrajiny, má na území Ukrajiny trvalý pobyt a nemôže sa vrátiť 
za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu. 
 
Dočasné útočisko bude zatiaľ poskytované do 4.marca 2023. 
 
Preukaz pre cudzincov  
Občanom Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko, vydávajú 
preukaz príslušné útvary Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia 
PZ. V zmysle zákona o azyle  sa im vydá doklad o tolerovanom pobyte na 
území Slovenskej republiky s označením dočasné útočisko.  
 

 

 

Čo ak dieťa prekročí hranice samé? 
Maloleté deti z Ukrajiny, ktoré prekročia hranice bez sprievodu rodiča 
alebo inej plnoletej osoby, ktorá je príbuzným dieťaťa alebo osoba dieťaťu 
blízka, oznamuje Polícia SR príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny.  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny začne operatívne riešiť situáciu 
dieťaťa a zabezpečí poskytnutie starostlivosti v Centre pre deti a rodiny.  
 

Čo ak sa k dieťaťu prihlási príbuzný alebo blízka osoba? 
O umiestnení dieťaťa do centra pre deti a rodiny rozhodne súd. V prípade, 
ak sa potom preukáže existencia príbuzného alebo blízkej osoby, ktorá sa 
ujme starostlivosti o dieťa, bude podaný návrh na zrušenie rozhodnutia 
súdu a odovzdanie dieťaťa do jej starostlivosti.  
 

Čo ak dieťa prekročí hranice s príbuzným alebo blízkou osobou? 
V prípade, ak je dieťa v starostlivosti príbuzných alebo blízkych osôb z vôle 
zákonného zástupcu, nie je dôvod na jeho umiestnenie do centra pre deti 
a rodiny. 
 

Ako zlegalizovať pobyt dieťaťa? 
Príbuzní alebo dieťaťa blízku osoba podá na súd návrh na ustanovenie za 
opatrovníka. Na základe neho budú môcť za deti požiadať o dočasné 
útočisko, zabezpečiť im zdravotnú starostlivosť, školskú dochádzku a pod. 
Pokiaľ si nedokážu napísať návrh pomôžu im s tým pracovníci úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately.  
 

Kto mi pomôže so spísaním návrhu? 
Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na každom 
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. advokát, centrum právnej 
pomoci. 


