
Manuál pre štátneho občana Ukrajiny a jeho rodinných príbuzných 

ohľadom možnosti poskytnutia dočasného útočiska v SR 

 

Občania Ukrajiny prichádzajúci na územie SR z vojnou postihnutej domoviny môžu od 1.marca 

2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike. 

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Senec  spracoval pre mesto a obce v okrese Senec 

súhrn najdôležitejších informácií o inštitúte dočasného útočiska: 

• Aktuálna novela zákona o azyle, ktorá je účinná od 26.2.2022 umožňuje obyvateľom 

Ukrajiny okamžitú pomoc  a ochranu pred dôsledkami ozbrojeného konfliktu, 

• Pri vstupe na územie SR treba požiadať o dočasné útočisko príslušníkov Policajného 

zboru počas kontroly priamo na hraničnom priechode – „tzv. hotspoty“.  

• Ak sa už nachádzate na území SR, môžete požiadať o dočasné útočisko na 

príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta, kde ste 

ubytovaný (https://www.minv.sk/?kontakt-na-oddelenia-cudzineckej-policie-pz). 

• Kontakt na oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava: 

Regrútska 4, Bratislava 831 07  GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025 

+421 9610 36999; +421 9610 36959 

• K vybaveniu dočasného útočiska potrebujete cestovný, identifikačný alebo iný 

doklad. 

• Dočasné útočisko vám bude poskytnuté, aj keď nemáte žiadne doklady, v takom 

prípade bude o vašej žiadosti rozhodnuté približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, 

zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď. 

• Dočasné útočisko sa vťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez 

ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne: na manžela štátneho občana 

Ukrajiny,  na maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa 

manžela štátneho občana Ukrajiny, na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je 

štátnym občanom Ukrajiny. 

• Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý 

či prechodný pobyt, žiadateľom o azyl, či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu 

už získali. 

• Inštitút dočasného útočiska bude SR občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať 

do konca roku 2022. 

• Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude 

možné posudzovať v zrýchlenom konaní. 

• Svoju totožnosť môžu však žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského 

preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, 

dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným 

listom. 

• Inštitút dočasného útočiska bolo vyhlásené Uznesením Vlády SR č.144 zo dňa 

28.2.2022. Link na uznesenie:  

• Informačný leták aj v ukrajinskom jazyku prikladáme v prílohe e-mailu. 

• Bližšie infolinky: +421 513 816 111; +421 259 765 111 

• Webová stránka: http://pomocpreukrajinu.sk/   

https://www.minv.sk/?kontakt-na-oddelenia-cudzineckej-policie-pz
http://pomocpreukrajinu.sk/


 

Zároveň Vám dávame do pozornosti kontakt na Migračné informačné centrum 

Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo a 

asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo 

anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, 

podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a 

zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov 

na Slovensku: https://www.mic.iom.sk/sk/ 

Kontakt v Bratislave: 

PON - PIA: od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 

Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023 

Fax: +421 2 5263 0093 Email: mic@iom.int 

V súčasnosti pracovníci IOM poskytujú svoje služby priamo na slovensko-ukrajinskej hranici , 

telefonicky alebo e-mailom.  

https://www.mic.iom.sk/sk/
tel:0850211478
tel:+421252630023
mailto:mic@iom.int


Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava  

Regrútska 4, Bratislava 831 07 
GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025 

 +421-9610-36999 

 +421-9610-36959 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská 

Streda  

Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda 929 01  
GPS: N 47.47.9898 E 17.6275 

 +421-96111-3200, 3203, 3204, 3205, 3206, 
stránkové pracovisko 3207 

 +421-96111-3209 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava 

Paulínska 13, Trnava 917 01 
GPS: N 48.3765994 E 17.5883261 

 +421-96110-6153, 6154, 6158, 6161, 6163, 6164 

 +421-96110-6159 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín 

Jílemnického 2, Trenčín 911 01 
GPS: N 48.88837 E 18.03433 

 +421-96120-3234 

 +421-96120-3209 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra - 

stránkové pracovisko 

Kalvárska 2, Nitra 949 01 
GPS: N 48.30060 E 18.08970 

 +421-96130-3230 

 +421-96130-3209 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra - 

doručovacia adresa 

Rázusova 7, 949 01 Nitra  
GPS: 48.29637215, 18.08673 

 +421-96157-3201 

 +421-96130-3209  

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky 

Bitúnkova 8, Nové Zámky 949 36 
GPS: N 47.98234 E 18.16920 

 +421-96133-3208, +421-96133-3201 

 +421-96130-4021 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská 

Bystrica 

Sládkovičova 4343/25, Banská Bystrica 974 05 
GPS: N 48.71305 E 19.13344 

 +421-96160-3230 

 +421-96160-3219 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská 

Sobota 

Hviezdoslavova 35, Rimavská Sobota 979 01 
GPS: N 48.3857314 E 20.0181234 

 +421-96168-3205 

 +421-96168-3209 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina 

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina 
GPS: N 49.2193026 E 18.7506197 

 +421-96140-3205, +421-96140-3216 

 +421-96140-3209 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice 

Trieda SNP 35, Košice 040 01 
GPS: N 48.71505371 E 21.235499534 

 +421-9619-31208  

 +421-9619-31209 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce 

Jána Hollého 53/46, Michalovce 071 01 
GPS: N 48.7547334 E 21.9254736 

 +421-96172-3220  

 +421-96172-3209 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov 

Ľubochnianska 2, Prešov 080 01  
GPS: N 49.016240 E 21.261913 

 +421-96180-3205  

 +421-96180-3209 

 Pošli správu 

Oddelenie cudzineckej polície PZ 

Ružomberok 

Námestie Andreja Hlinku 74, Ružomberok 034 01 
6. poschodie budovy 

GPS: N 49.078778 E 19.297222 

 +421-9614-83205 – stála služba 

 Pošli správu 

 

https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3179&od=19845&sod=547a43881bfe13f950a3fe87b9b8667521b3c329
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3180&od=19845&sod=35f39a7897a7d431276a84dfcde5e33856eb2cac
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3181&od=19845&sod=bcca2b2164f1c6517c06743ba35148326cf49088
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3184&od=19845&sod=531f15a697511d2515ce6c10a237a2b837365a2a
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3182&od=19845&sod=595f0b3a05bf591c841f46d8967a670d1ffb33ca
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3183&od=19845&sod=1214d9e628ac5ae50fd7a3affd21ba9be15d538b
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3185&od=19845&sod=55b0733a8451a579ff6eb4ec726ee1d9a9c788dd
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3186&od=19845&sod=7a06b42a5ae11185c0d06d417a4afd7e48eff85e
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3187&od=19845&sod=baeb6e573f77c7dcc6b862b4ef1c8a6e0d03ef8a
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3188&od=19845&sod=8b608d92f009dbeba55c4b351f7691116d704e1c
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3189&od=19845&sod=97d0af5b8fe99a87ba01db59b4990503ed42cf8b
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=3190&od=19845&sod=7e8a6208a94b911669d4db4c24e313d20db2a219
https://www.minv.sk/?kontakty-25&kontakt=16429&od=19845&sod=76bcd4250304e5c7bf89db812feb7189071b347d


Словацька Республіка 
надає

громадянам України та членам їхніх сімей

Під час в’їзду на територію Словацької Республіки необхідно подавати клопотання 
про тимчасовий притулок до працівників поліції прямо під час проведення 
контролю на державному кордоні. Якщо Ви вже знаходитеся на території 
Словацької Республіки, то подати клопотання про тимчасовий притулок слід до 
відповідного відділення Поліції у справах іноземних громадян поліції за місцем 

Вашого поселення (https://bit.ly/3HulEFm).

Якщо у вас є закордонний паспорт, посвідчення особи чи інший документ, то не забувайте 
взяти його з собою, тимчасовий притулок Вам буде наданий негайно.

Тимчасовий притулок Вам буде надано навіть тоді, якщо у вас немає документів. У такому 
випадку ваша заява буде розглянута протягом, приблизно, 30 днів. Житло, харчування, 

медичну допомогу та гігієнічні потреби будуть надані Вам негайно.

Iнфолінку для осіб, які розмовляють українською мовою

Житло

1

Медичну 
допомогу Харчування Гігієнічні 

потреби

ТИМЧАСОВИЙ ТИМЧАСОВИЙ 
ПРИТУЛОКПРИТУЛОК

Словацька Республіка   безкоштовно   надасть вам:

  https://pomocpreukrajinu.sk/       ua.gov.sk

1 Влада Словацької Республіки оголосила про надання тимчасового притулку ухвалою №144 від 28.02.2022

  +421 513 816 111             +421 259 765 111



The Slovak Republic
provides

Slovenská republika
poskytuje

to citizens of Ukraine and to family 
members of citizens of Ukraine

štátnym občanom Ukrajiny 
a ich rodinným príslušníkom

When entering Slovakia, you should apply for 
temporary shelter to the member of the Police 
Force during the border check directly at the 
border crossing point. If you are already in 
Slovakia, you can apply for temporary shelter at 
the competent department of the Alliens Police 
in the location where you are accomodated 

(https://bit.ly/3HulEFm).  

If you have a travel, identification or other 
document, remember to take it with you, 
temporary shelter will be granted to you 

immediately. 

You will be granted temporary shelter even if you 
do not have any documents, in this case your 
application should be processed within 30 days. 
Accommodation, food, health care and hygienic 

packages will be provided straightaway. 

Pri vstupe na územie Slovenskej republiky 
žiadajte o dočasné útočisko príslušníkov 
Policajného zboru počas kontroly priamo na 
hraničnom priechode. Ak sa už nachádzate 
na území Slovenskej republiky, môžete 
požiadať o dočasné útočisko na príslušnom 

oddelení cudzineckej polície Policajného 
zboru podľa miesta, kde ste ubytovaný  
(https://www.minv.sk/?kontakt-na-

oddelenia-cudzineckej-policie-pz).
Ak máte cestovný, identifikačný alebo iný 
doklad, nezabudnite si ho vziať so sebou, 
dočasné útočisko vám bude poskytnuté 

okamžite. 
Dočasné útočisko vám bude poskytnuté, aj keď 
nemáte žiadne doklady, v takom prípade bude 
o vašej žiadosti rozhodnuté približne do 30 
dní. Ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť  

a hygienické potreby dostanete ihneď.  

1 1

TEMPORARY TEMPORARY 
SHELTERSHELTER

DOČASNÉ DOČASNÉ 
ÚTOČISKOÚTOČISKO

The Slovak Republic will 
provide you   free of charge  with:

Food Stravu
Accommodation Ubytovanie

Health care Zdravotnú starostlivosť
Hygiene packages Hygienické potreby

Slovenská republika vám
bezplatne   poskytne:

1 By Resolution No 144 of 28 February 2022, the Govern-
ment of the Slovak Republic has declared a temporary 

shelter

1 Vláda Slovenskej republiky vyhlásila dočasné útočisko 
uznesením č. 144 zo dňa 28.2.2022

INFOLINES FOR UKRAINIAN SPEAKING PEOPLE
INFOLINKY PRE UKRAJINSKY HOVORIACE OSOBY

  +421 513 816 111             +421 259 765 111

  https://pomocpreukrajinu.sk/       ua.gov.sk


