
 

 

PERSONÁLNE OTÁZKY UKRAJINA II

Aktualizované 23. 3. 2022

Nový balík opatrení Lex Ukrajina priniesol zmeny vo viacerých právnych predpisoch. 

Najmä v súvislosti s preťažením oddelení cudzineckej polície zákon prináša viaceré prechodné
úpravy, ktoré budú platné počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným
prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej už len
ako MS).

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

platnosť povolení sa automaticky predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov po skončení MS,
automatické predĺženie sa však nevzťahuje na sezónne zamestnávanie.

postup sa prechodne mení nasledovne: nový zamestnávateľ požiada úrad práce sám o vydanie
potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta (nie cudzinecká polícia),
k žiadosti zamestnávateľ pripojí:

písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou o zmenu spolu s overením
pravosti podpisu, pracovnú zmluvu alebo písomný prísľub zamestnávateľa,
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo úradne overený doklad o požadovanom
vzdelaní, ak je pre pozíciu vyžadovaný,
stanovisko diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, ak bola žiadosť o prechodný
pobyt podaná v zahraničí, 
doklad preukazujúci názov a sídlo hostiteľského subjektu v prípade medzipodnikového
presunu,
v prípade ADZ sa predloží Dohoda o dočasnom pridelení s užívateľským zamestnávateľom a
zamestnancom.

zamestnávateľ potvrdenie odošle/odovzdá príslušnému oddeleniu cudzineckej polície, ktorý
vydá nové nový doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Zákon prináša viaceré zmeny v oblasti platnosti potvrdení o možnosti obsadenia voľného
pracovného miesta a povolení na zamestnanie:

 1. Uplynutie platnosti potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na
zamestnanie cudzincov v čase MS:

2.Zmena zamestnávateľa pri platnom povolení na pobyt v čase MS:



 

štandardne sa zamestnanec v nedostatkovej profesii môže zaškoľovať najviac 6 týždňov, a to
ešte pred vydaním povolenia na pobyt,
ak sa zaškoľovanie začalo pred účinnosťou tohto zákona, tak sa 6-týždňová lehota predlžuje až
do doby vydania povolenia na prechodný pobyt na účel zamestnania.

ak štátny príslušník tretej krajiny požiadal o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania,
môže zotrvať/pracovať na rovnakom pracovnom mieste, a to po celú dobu konania o obnove,
najviac však do dvoch mesiacov po skončení MS.

3.Zaškoľovanie zamestnancov v nedostatkovej profesii v čase MS:

4.Obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania v čase MS:

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

 

platnosť povolení na prechodný, trvalý a tolerovaný pobyt, ktorých platnosť vyprší v čase MS, sa
predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania MS,
zákonné lehoty, počas ktorých má cudzinecká polícia vydať rozhodnutie sa v čase MS
neuplatnia, t. j. nebudú sa počítať – ide najmä o nasledovné lehoty:

90 dní na udelenie prechodného pobytu a predĺženie prechodného pobytu,
30 dní na udelenie prechodného pobytu pre nedostatkové profesie,
30 dní na písomné rozhodnutie o žiadosti o vydaní modrej karty a jej obnovenie, 90 dní na
udelenie trvalého pobytu
30 dní na udelenie trvalého pobytu pre významného zahraničného investora,
90 dní na udelenie dlhodobého a tolerovaného pobytu

Zákon prináša viaceré zmeny v oblasti platnosti povolení na pobyt:

 
Zákon myslí aj na prípady, kedy vzniklo u ukrajinských zamestnancov prerušenie sociálneho a
zdravotného poistenia z dôvodu povolania na výkon vojenskej služby, brannej alebo odvodovej
povinnosti na Ukrajine.

Povolaní Ukrajinci sa v tomto období vynímajú zo systému verejného zdravotného poistenia a teda
nemusia  platiť zdravotné odvody ako tzv. samoplatcovia (napr. pri vzniku neplateného voľna).

Zákon č. 580/2004 Z. z. o  zdravotnom poistení



POZOR !

V prípade ďalších otázok sa na nás môžete
obrátiť a napísať nám na 
kstulajterova@zapsr.sk

Dôležité kontakty
MV SR v kocke:

Zákon č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení

 
Aj v prípade SZČO, ktorý je občanom Ukrajiny a je povinný vykonávať brannú alebo odvodovú
povinnosť na Ukrajine, sa na toto obdobie prerušuje jeho sociálne poistenie – nemusí ho tak hradiť.
Poistné za prerušené obdobie si však môže dodatočne zaplatiť.

Iné dôležité zmeny

 
Na dokladoch o tolerovanom pobyte sa mení označenie ODÍDENEC, ktoré budú po novom označované
ako DOČASNÉ ÚTOČISKO. Doklady označené ako odídenec sú naďalej platné.


