Poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Vláda schválila poskytovanie dočasného útočiska pre občanov Ukrajiny od 1. marca.
Ukrajinci prichádzajúci na naše územie z vojnou postihnutej domoviny môžu od 1. marca 2022 žiadať
o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike. Vláda o tom rozhodla na mimoriadnom
online zasadnutí v pondelok 28. februára 2022. Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie
dočasného útočiska platné od 1.3.2022.
Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 26. februára 2022 dáva vláde možnosť aj bez rozhodnutia
Rady EÚ poskytovaním útočiska ponúknuť obyvateľom Ukrajiny okamžitú pomoc a ochranu pred
dôsledkami ozbrojeného konfliktu vyvolaného Ruskou federáciou.
Ide o najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý nevyžaduje zdĺhavé
úradné procedúry. Ukrajinským občanom umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce,
k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.
Dočasné útočisko sa vťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej
príslušnosti, konkrétne manžela štátneho občana Ukrajiny, maloleté dieťa štátneho občana
Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, ako aj rodiča maloletého dieťaťa,
ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.
Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať
v zrýchlenom konaní. Týka sa to Ukrajincov, ako aj osôb inej štátnej príslušnosti s rodinným vzťahom
k občanovi Ukrajiny.
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.
Osoby s udeleným dočasným útočiskom budú mať nárok na základnú zdravotnú starostlivosť
obdobne ako žiadatelia o azyl. V prípade, že budú ubytovaní v azylových zariadeniach MV SR, bude
im poskytnuté stravovanie, hygienické potreby či vreckové obdobne, ako žiadateľom o azyl.
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 Slovenská republika občanom Ukrajiny a ich príbuzným
poskytovať do konca roku 2022.
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