Otázky a odpovede, súvisiace so situáciou na Ukrajine,
týkajúce sa zamestnancov.

Aktualizované k 3.3.2022

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZÁUJME UKRAJINSKÝCH ZAMESTNANCOV O
ODCHOD?
Odporúčame nebrániť zamestnancovi v odchode a snažiť sa čo najskôr dohodnúť so zamestnancom na ďalšom
postupe

DOBROVOĽNÝ ODCHOD ZAMESTNANCA:
•
•

dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce, súčasne so zamestnancom
priebežne komunikovať o opätovnom nástupe po návrate, alebo
poskytnúť neplatené voľno (žiada zamestnanec sám a počas tohto obdobia má prerušené sociálne
a zdravotné poistenie, stáva sa tzv. samoplatcom zdravotného poistenia v sume 79,31 eur).

ZAMESTNANEC DOSTAL POVOLÁVACÍ ROZKAZ:
•
•
•

v súvislosti s brannou povinnosťou poukazujeme na viaceré ustanovenia: zákaz výpovede (§ 64 ZP),
platené voľno (§ 136 ZP) a náhrada mzdy (§ 139 ZP),
Zákonník práce však jednoznačne nedefinuje, ako majú zamestnávatelia postupovať pri brannej
povinnosti cudzincov
MPSVR SR aktívne pracuje na výklade správneho postupu, do tej doby inšpektoráty práce
odporúčajú poskytnúť platené voľno s náhradou mzdy

MOŽNOSTI VSTUPU OBČANOV UKRAJINY NA SLOVENSKO
Na územie SR môžu aktuálne vstúpiť osoby s biometrickým pasom, platným aj neplatným cestovným
dokladom, na základe občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu, s rodným listom alebo iným dokladom.
Osobám, utekajúcim pred vojnovým konfliktom, je umožnený vstup na 90 dní, pričom môžu kedykoľvek
požiadať o poskytnutie dočasného útočiska, azylu alebo medzinárodnej ochrany.

OBČANIA UKRAJINY BEZ STATUSU DOČASNÉHO ÚTOČISKA, AZYLANTA ALEBO MEDZINÁRODNEJ
OCHRANY

•
•
•

na území SR sa môžu zdržať najviac 90 dní,
POZOR na nelegálne zamestnávanie! (môžu byť zamestnaní iba na základe štandardných
pobytových povolení na zamestnanie),
môžu kedykoľvek počas svojho pobytu požiadať o status dočasného útočiska alebo o azyl, a tým si
zjednodušiť prístup na trh práce

OBČANIA UKRAJINY SO STATUSOM DOČASNÉHO ÚTOČISKA, AZYLANTA ALEBO MEDZINÁRODNEJ
OCHRANY
Vláda dňa 26.2.2022 vyhlásila mimoriadnu situáciu z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR a môže
realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie.

•

utekajúci pred vojnou môžu nadobudnúť "status" – DOČASNÉ ÚTOČISKO

•

občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci (manžel/ka, maloleté deti, rodič maloletého
dieťaťa) môžu od 1. 3. 2022 požiadať o status dočasného útočiska, ktoré im
zjednoduší prístup k ubytovaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu na území
SR

Viac informácií nájdete na: Ministerstvo vnútra SR

MOŽNOSTI ZÍSKANIA STATUSU DOČASNÉHO ÚTOČISKA
•
•
•
•
•

cudzinec na útvare cudzineckej polície podá tzv. vyhlásenie
o dočasnom útočisku
je mu odobratý cestovný doklad
ak nemá zabezpečené vlastné ubytovanie musí sa dostaviť do
záchytného alebo pobytového tábora
cudzinec následne obdrží preukaz žiadajúceho
do 30 dní od podania vyhlásenia rozhodne o žiadosti DÚ a vydá
doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“

Viac informácií nájdete na: Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV
•

•
•

cudzinec sa môže zamestnať u slovenského zamestnávateľa ihneď po obdržaní dokladu o statuse
DOČASNÉHO ÚTOČISKA, a to aj bez povolenia na zamestnanie alebo potvrdenia o možnosti
obsadenia pracovného miesta
zamestnávateľ môže uzavrieť s cudzincom pracovnú zmluvu alebo aj dohodu o prácach
vykonávaných mimo pracovný pomer
zamestnávateľ musí do 7 pracovných dní od nástupu/skončenia zaslať príslušnému úradu práce
informačnú kartu vrátane príloh

UPOZORŇUJEME, že zamestnanec musí byť oboznámený s podmienkami pracovného pomeru
a s príslušnými školeniami v jazyku, ktorému rozumie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Od 1. 3. 2022 až do odvolania oddelenia cudzineckej polície vybavujú len žiadosti ukrajinských občanov, utekajúcich
pred vojnou

Čo to znamená?
Nové žiadosti o pobyt (s výnimkou občanov Ukrajiny):
•
•
•

cudzinecká polícia bude vybavovať iba žiadosti ukrajinských občanov utekajúcich pred vojnovým
konfliktom,
iné podania v tzv. štandardnom režime nebudú procesované,
všetky doterajšie rezervácie na oddeleniach cudzineckej polície budú stornované

Predĺženie končiacich pobytov (všetkých cudzincov na území Slovenska):
•
•
•

na predĺženie končiacich pobytov sa naďalej vzťahujú ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19 (§ 131i Zákona o pobyte cudzincov),
ak zamestnancovi v tomto čase skončí platnosť jeho pobytu, predĺži sa mu pobyt až do uplynutia
dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
zamestnanec teraz nemusí podávať žiadosť o predĺženie povolenia na policajnom oddelení a môže
pokračovať v zamestnaní.

Viac informácií nájdete na: Ministerstvo vnútra

Vaše prípadné otázky alebo podnety posielajte na adresu: kstulajterova@zapsr.sk

