
RÚZ informuje, že rozhodnutím vlády bolo ukrajinským utečencom poskytnuté takzvané "dočasné 
útočisko" podľa zákona č. 480/2002 o azyle. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26992/1 

  
Presné informácie o postupe pri zamestnávaní občanov Ukrajiny s dokladom o tolerovanom pobyte na 

území SR s označením „odídenec“ nájdete na odkazoch nižšie a v dokumente v prílohe. Zároveň Vás 
uisťujeme, že aktívne komunikujeme s MPSVR SR a prípadné doplňujúce informácie Vám budeme 
bezodkladne distribuovať. 

  
Aktuálne upozorňujeme predovšetkým na nasledovné: 
Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona 
o službách zamestnanosti, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade zamestnania tohto 
štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného 
miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia 
voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie. 

Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Zamestnávateľ má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť na predpísanom formulári 
– informačná karta – poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce  údaje 
o zamestnaní, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do 
siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu 
pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením 

„ODÍDENEC“. 

Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti 

môže byť aj dočasne pridelený na výkon práce k  užívateľskému zamestnávateľovi. 

  

Ďalšie aktuálne informácie 
- ďalšie informácie UPSVaR: https://bit.ly/UPSVaR_ukrajinci 
- ďalšie informácie MPSVR SR: https://bit.ly/MPSVRzamestnavanieukrajincov 

  
Taktiež upozorňujeme, že podľa dostupných informácii, cudzinecké polície aktuálne riešia len túto 

agendu a fungujú zatiaľ podľa miestnej príslušnosti na pôvodných pracoviskách a na dočasných 
stanovištiach niektorých hraničných priechodov. Je však pravdepodobné, že tento systém sa v 
najbližších dňoch zmení a pracoviská sa budú regionálne zlučovať do dočasných veľkokapacitných 

registračných centier. O zmenách v tejto oblasti Vás budeme taktiež informovať. 
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