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Zamestnávanie osôb prichádzajúcich z Ukrajiny  

Vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvnil celý svet a mnohí ľudia sa spojili v snahe pomôcť tým, ktorých táto 

situácia najviac zasiahla. Slovenská republika v reakcii na tieto udalosti uľahčila jednak vstup týchto osôb 

na svoje územie, ako aj ich zapojenie do bežného života. Všetky užitočné informácie v ukrajinskom jazyku 

sú dostupné na stránke Migračného informačného centra IOM. V tomto News Flash vám ponúkame 

zhrnutie toho najdôležitejšieho, ako aj užitočné informácie pre zamestnávateľov. 

Vstup na územie Slovenskej 

republiky 

V súčasnosti je vstup na územie Slovenskej 

republiky umožnený všetkým osobám utekajúcim 

pred vojnovým konfliktom, a to bez ohľadu na to, 

či majú platný cestovný doklad alebo nie. 

Občania Ukrajiny s biometrickým pasom sa môžu 

na Slovensku zdržiavať bez víz maximálne 90 dní 

v akomkoľvek 180-dňovom období. 

Pokiaľ cez Slovensko len netranzitujete, ale 

plánujete tu ostať, začiatok pobytu je potrebné 

nahlásiť na príslušné oddelenie cudzineckej 

polície osobne alebo poštou do 3 pracovných dní 

od vstupu – formulár na stiahnutie a bližšie 

informácie TU. Všetky pracoviská cudzineckej 

polície v súčasnosti pracujú nepretržite. 

Dočasné útočisko 

Dočasné útočisko sa poskytuje okrem iného aj na 

účely ochrany cudzincov pred vojnovým 

konfliktom v ich krajine pôvodu. Slovenská 

republika poskytuje občanom Ukrajiny a ich 

rodinným príslušníkom dočasné útočisko od 

1.3.2022 do 31.12.2022. Za rodinného 

príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa 

považuje: 

▪ manžel štátneho občana Ukrajiny, 

▪ maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny 

alebo maloleté dieťa manžela štátneho 

občana Ukrajiny, 

▪ rodič maloletého dieťaťa, ktoré je 

štátnym občanom Ukrajiny. 

Všetky potrebné informácie o poskytovaní  

 

dočasného útočiska sú dostupné v slovenskom a 

ukrajinskom jazyku tu: slovenčina / ukrajinčina 

Ako zamestnať utečencov z Ukrajiny 

V prípade, ak je žiadateľovi poskytnuté dočasné 

útočisko, môže na Slovensku pracovať bez 

potreby ďalších povolení. Nemôže však 

podnikať. Na účely podnikania potrebuje 

záujemca najprv získať na území SR trvalý alebo 

aspoň prechodný pobyt. 

Užitočné informácie pre 

zamestnávateľov 

Zamestnávateľ je oprávnený zamestnať osobu, 

ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko a tým 

udelený status „ODÍDENEC“. V takomto prípade 

sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani 

potvrdenie o možnosti obsadenia voľného 

pracovného miesta. 

O prijatí do zamestnania takejto osoby je 

zamestnávateľ povinný najneskôr do siedmich 

pracovných dní odo dňa nástupu informovať 

príslušný úrad práce. Táto istá povinnosť sa na 

neho vzťahuje aj v prípade ukončenia 

zamestnávania tejto osoby. K informačnej karte 

zamestnávateľ doloží kópiu pracovnej zmluvy 

alebo dohody o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru a kópiu dokladu o 

tolerovanom pobyte na území Slovenskej 

republiky s označením „ODÍDENEC“. 

Pokiaľ ide o zdravotné a sociálne odvody 

takéhoto zamestnanca, vzťahujú sa na ne 

rovnaké pravidlá ako pri všetkých ostatných 

zamestnancoch.

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a 

usmernenia týkajúce sa danej problematiky a teda nepredstavuje odborné 

poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v newsletteri 

môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť 

Accace nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené 

konaním na základe informácií uvedených v newsletteri 

Prihláste sa na odber noviniek! 

 
Odoberať novinky! 
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Kontakt  

Simona Klučiarová 

Senior Associate 

E-Mail: simona.kluciarova@accace.com 

Tel: +421 2 325 53 000 

O Accace Slovensko 

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 

odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné 

poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali 

stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku 

TOP10 poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska 

kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme 

služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach. 

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – 

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb. S globálnym zastúpením v takmer 40 

krajinách a tímom viac ako 2000 odborníkov, Accace Circle poskytuje služby viac ako 10 000 klientom, 

najmä stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo 

Accace Circle spracováva okolo 170 000 výplatných pások mesačne. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com  
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