
Zamestnávanie 
občanov Ukrajiny

Informačný bulletin pre zamestnávateľov



Ukrajina. Známa svojím ťažkým priemyslom, bohatými zásobami nerastných 
surovín, najúrodnejšou pôdou. Napriek tomu je jej ekonomika jednou  
z najchudobnejších v Európe. Dopláca na vysokú korupciu, infláciu  
či oligarchami ovládanú spoločnosť. 

Existenčný boj ukrajinského národa je nádejou na definitívne odpútanie  
od ruského vplyvu. Integrácia Ukrajiny smerom na Západ môže priniesť veľa 
nových príležitostí. Ukrajina Slovensko potrebuje ako  most do vyspelého 
západného sveta a my zas chceme mať prosperujúceho východného  
suseda. 

Medzinárodná komunita už diskutuje o obnove Ukrajiny, pomôcť by mal 
Marshallov plán. Využime potenciál, pomáhajme si a spolupracujme. 
Prínosné to bude pre obe strany. Začať môžeme už dnes. Ak sa nám  
podarí zapojiť ľudí z Ukrajiny do nášho priemyslu a ekonomiky, zmiernime 
problém s nedostatkom pracovnej sily. Ukrajinské talenty, ktoré na Slovensku 
udržíme, môžu pomôcť zlepšiť demografiu a ekonomickú produktivitu  
krajiny.

Naopak, slovenské podniky vedia prispieť k znovuvybudovaniu vojnou 
zničenej Ukrajiny. Uplatnenie vidím najmä v sektore energetiky, IT, budovania 
infraštruktúry alebo zbrojárstve pri odmínovaní. Buďme pripravení, odovzdať 
máme čo. Zamestnávajme, hľadajme prieniky spolupráce a píšme históriu 
využitých príležitostí.

PRÍHOVOR

Simona Prílesanová
výkonná riaditeľka APZD
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Na Slovensku máme aktuálne najväčší počet pracovných ponúk, ak nepočítame 
situáciu spred pandémie. Oproti predchádzajúcim rokom síce rastie zamestnanosť, 
ale problémom je obsadiť naozaj všetky voľné miesta, ktoré sú k dispozícii. Viaceré 
ponúkané pozície nie sú zaujímavé pre domácich zamestnancov.

Súčasná utečenecká vlna z Ukrajiny môže byť pre naše firmy príležitosťou 
a  riešením nedostatku pracovníkov. Zamestnávanie osôb z tretích krajín má 
však svoje špecifiká. Viacerí zamestnávatelia majú obavy ako zapojiť ukrajinských 
občanov do pracovného procesu, nevedia ako postupovať, najmä kvôli tomu, aby 
neporušili administratívne predpisy. 

Zámerom tohto informačného bulletinu je ponúknuť zamestnávateľom 
užitočné informácie týkajúce sa predovšetkým zamestnávania „odídencov“ 
z Ukrajiny. To je dnes oveľa jednoduchšie ako zamestnávanie iných cudzincov  
z tretích krajín. Po prijatí zákona Lex Ukrajina uzatvorenie pracovného pomeru  
alebo dohody nie je vôbec komplikované. Ukrajinci so štatútom dočasného 
útočiska nepotrebujú ďalšie oprávnenia, aby mohli vstúpiť na trh práce. Mnohí 
zamestnávatelia však nemajú dostatok informácií. Preto sme pre vás pripravili 
tento „manuál“, ktorý prehľadne sumarizuje celú problematiku. 

Vydavateľom bulletinu je Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej 
republiky (ZEP SR) v  spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov a  dopravy 
(APZD). Financovaný je z projektu BARMIG – Bargaining for working conditions  
and social rights of migrant workers in CEE countries. Na príprave bulletinu 
spolupracovali výskumno-štatistická spoločnosť TREXIMA Bratislava a pracovný 
portál Kariéra.sk. Poďakovanie patrí Migračnému informačnému centru 
Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).

ÚVOD
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Ak zamestnanec vykonáva prácu na Slovensku a súčasne je zamestnaný aj 
v inej krajine, musí mu byť určená príslušnosť k sociálnemu systému jednej 
z krajín:  https://www.socpoist.sk/aktuality-pred-odchodom-za-pracou-
do-eu-si-overte--kde-budete-socialne-poisteni/65825c   
 
Zamestnávanie štátnych príslušníkov z tretích krajín 
Zamestnať môžete iba štátneho príslušníka z tretej krajiny, ktorému bol 
vydaný príslušný doklad/povolenie napr.:  
•   modrá karta EÚ – je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym 

príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania 
(podmienkou je vysokoškolské vzdelanie),  

•  prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia  
o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta 

 –  ide o najbežnejší a najrozšírenejší postup zamestnávania cudzincov, 
kedy sa prihliada na situáciu na trhu práce, 

 –    v prípade povolení na základe zoznamu nedostatkových profesií  
( https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_
id=806803) sa na situáciu na trhu práce už neprihliada,

 –  sezónne zamestnávanie trvajúce viac ako 90 dní,
 –  alebo vnútropodnikový presun dlhší ako 90 dní,
•  povolenie na zamestnanie – vydáva sa v prípade sezónneho 

zamestnávania, ktoré trvá najviac 90 dní, 
•  povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt  

na účel zamestnania tzv. jednotné povolenie – využíva sa napríklad  
pri vnútropodnikovom presune najviac 90 dní,

•  národné vízum – selektívne uľahčuje vstup na slovenský trh práce 
pre vysokokvalifikovaných občanov z tretích krajín, pre profesie vodičov  
a relokovaných zamestnancov,  

•  v niektorých prípadoch sa od cudzinca nevyžaduje ani povolenie 
na zamestnanie a  ani potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného 
miesta – ide napr. o povolenie na pobyt za účelom štúdia, pri dlhodobom 
alebo trvalom pobyte, postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ale aj 
pri azyle, doplnkovej ochrane alebo dočasnom útočisku.  

ZAMESTNÁVANIE CUDZÍCH 
ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV    
Pracovať na Slovensku môžu občania členských štátov Európskej 
únie (EÚ), aj štátni príslušníci tretích krajín. Zatiaľ čo v rámci EÚ 
(resp. EHS) sa uplatňuje právo slobodného pohybu z dôvodu práce, 
podnikania, štúdia alebo turistiky, občania z tretích krajín musia najprv 
získať potrebný status/povolenie, aby mohli u nás začať pracovať. 
(Zamestnávanie cudzincov na území SR upravuje zákon č. 5/2004 Z. z.  
o službách zamestnanosti a zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.) 

V  tejto časti ponúkame prehľad základných povinností a podmienok ako 
zamestnávať cudzincov na Slovensku:   
• občanov EÚ, 
• štátnych príslušníkov z tretích krajín.
 
Zamestnávanie občanov Európskej únie (EÚ)  
Prístup občana z inej krajiny EÚ na náš pracovný trh je prakticky bez bariér  
a nevyžaduje si získanie povolenia na zamestnanie. Je však potrebné splniť 
základné ohlasovacie povinnosti.   

Povinnosti občana EÚ:  
•  do 10 dní nahlásiť pobyt na území SR na oddelení cudzineckej polície  

v mieste pobytu  https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1. 

Povinnosti zamestnávateľa:   
• uzatvoriť pracovnoprávny vzťah v súlade so Zákonníkom práce, 
•  informovať príslušný úrad práce o začiatku výkonu práce na formulári 

„Informačná karta“ do 7 kalendárnych dní od začiatku výkonu práce  
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-

cudzincov/zamestnavanie-obcanov-eu-ehp.html?page_id=272203,  
•  pred nástupom do zamestnania prihlásiť zamestnanca v príslušnej 

pobočke Sociálnej poisťovne, 
•  do 8 pracovných dní prihlásiť zamestnanca v príslušnej zdravotnej 

poisťovni, 
•   po skončení pracovnoprávneho vzťahu odhlásiť zamestnanca vo všetkých 

inštitúciách.  

NEPREHLIADNITE!
Zamestnaním štátneho príslušníka, ktorý nemá príslušné oprávnenie 
pracovať, sa dopúšťate nelegálneho zamestnávania. Okrem finančnej  
pokuty za porušenie budete zapísaní v zozname fyzických (FO)  
a právnických osôb (PO), ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. 
Takýto zápis vám v najbližších piatich rokoch znemožní ďalšie  
zamestnávanie cudzincov, má dopad na účasť vo verejnom obstarávaní 
alebo možnosť čerpania štátnej podpory, resp. finančných prostriedkov  
z európskych štrukturálnych fondov. 
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Zrýchlený postup (zoznam zamestnaní s nedostatkom 
pracovnej sily) 
ÚPSVaR pravidelne každý štvrťrok vytvára zoznam zamestnaní  
s nedostatkom pracovnej sily podľa okresov: 
  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=806803 

V zrýchlenom postupe je občanom z tretích krajín umožnené tzv. zaškolenie 
zamestnanca priamo na pracovisku budúceho zamestnávateľa, najviac však  
v dĺžke 6 týždňov.  

Viac o spôsobe zamestnávania na základe zoznamu zamestnaní  
s nedostatkom pracovnej sily nájdete: 
  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=807659  

Sezónne zamestnávanie 
Sezónne zamestnanie je činnosť, ktorá:  
•   nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,  
•   je opakovane viazaná na určité obdobie roka (sezónu), kedy sa vyžaduje 

vyšší objem práce,  
•  sa vykonáva v odvetví sezónnych zamestnaní (vyhláška MPSVR  

č. 190/2017 Z. z.): 
 – Sekcia A – poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 
 – Sekcia C – priemyselná výroba 
 – Sekcia F – stavebníctvo 
 – Sekcia I – ubytovacie a stravovacie služby 

V prípade, ak prijímate štátneho príslušníka z tretej krajiny, je potrebné  
prihliadať aj na vízovú povinnosť cudzincov. Prehľad krajín vo vízovom režime  
alebo v bezvízovom režime:  https://www.minv.sk/?bezvizovy-rezim  
  
Zamestnať občana z krajiny mimo EÚ je administratívnejší a časovo 
náročnejší proces. Je potrebné dbať na to, aby osoba, ktorú chcete 
zamestnať, mala príslušné oprávnenie, ktoré získa na základe 
nasledovných postupov:  
  
Základný postup  
Ak obsadzujete pracovnú pozíciu štátnym príslušníkom z tretích krajín, 
ktorá nie je vysokokvalifikovanou pozíciou, nenachádza sa na zozname 
zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a potenciálny zamestnanec 
nedisponuje iným typom povolenia oprávňujúceho sa zamestnať, musí sa 
pred jeho zamestnaním zhodnotiť situácia na trhu práce.  

Viac o zamestnávaní štátnych príslušníkov z tretích krajín na základe 
potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta nájdete: 

 https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=363510   

POSTUP
•   zamestnávateľ musí zverejniť inzerciu/nahlášku voľného pracovného 

miesta (elektronicky na  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk alebo písomne 
na príslušnom úrade práce) najmenej 20 pracovných dní pred dňom podania 
žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,  

•   štátny príslušník tretej krajiny podá na cudzineckej polícii alebo 
zastupiteľskom úrade žiadosť (vrátane všetkých povinných príloh)  
o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,  

•   úrad rozhodne o žiadosti do 90 dní od podania kompletnej žiadosti  
(v rámci tejto lehoty cudzinecká polícia požiada úrad práce o vydanie 
súhlasného/nesúhlasného stanoviska k zamestnaniu).  

POSTUP
•   zamestnávateľ musí zverejniť inzerciu/nahlášku voľného pracovného 

miesta (elektronicky na  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk alebo písomne 
na príslušnom úrade práce) najmenej 10 pracovných dní pred dňom podania 
žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,  

•   štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o povolenie na pobyt  
na účel zamestnania (vrátane všetkých povinných príloh) na cudzineckej 
polícii alebo zastupiteľskom úrade,  

•   úrad o žiadosti rozhodne do 30 dní od prijatia súhlasného/nesúhlasného 
stanoviska k zamestnaniu vydaného úradom práce.   
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Z pohľadu povolení platia pre sezónne 
zamestnávanie 2 režimy:

Viac o sezónnom zamestnávaní, vrátane povinných príloh k jednotlivým 
žiadostiam a  podmienkach:  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_
page.php?lang=sk&page_id=861022  

Národné víza 
Vstúpili do platnosti na základe nariadení vlády SR o štátnom záujme udeliť 
národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín  
a vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín.  

Národné vízum možno v roku 2022 udeliť:  
A)  občanom Bieloruska, Srbska, Severného Macedónska, Bosny  

a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménska, Moldavska a Ukrajiny, 
ktorí budú zamestnaní ako vodiči autobusu a vodiči ťažkého nákladného 
vozidla, kamiónu (medzinárodná aj vnútroštátna doprava),

B)   absolventom vysokých škôl a štipendistom vybraných štipendijných 
programov,

C)   relokovaným štátnym príslušníkom tretích krajín a ich rodinným 
príslušníkom.

 sezónne zamestnávanie trvajúce 
najviac 90 dní počas 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov: 

–  zamestnanec bez vízovej povinnosti 
môže prácu vykonávať iba na základe 
povolenia na zamestnanie, ktoré 
vydáva úrad práce, 

–   zamestnanec s vízovou povinnosťou 
musí následne získať aj schengenské 
vízum, ktoré vydáva zastupiteľský 
úrad v zahraničí, 

–  zamestnávateľ má povinnosť 
zverejniť inzerciu/nahlášku voľného 
pracovného miesta na  
  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk 
a mať ju zverejnenú najmenej  
10 pracovných dní pred podaním 
žiadosti potenciálnym zamestnancom, 

–   úrad rozhodne najneskôr  
do 20 pracovných dní od podania 
kompletnej žiadosti.  

 sezónne zamestnávanie viac ako 90 dní 
(a menej ako 180 dní) počas 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov: 

–   zamestnanec môže vykonávať 
prácu iba na základe povolenia 
na prechodný pobyt na účel 
sezónneho zamestnania,  

–   žiadosť, vrátane povinných  
príloh, sa podáva na cudzineckej  
polícii alebo na zastupiteľskom 
úrade,  

–   cudzinecká polícia v rámci  
procesu vyzve úrad práce 
 na vydanie súhlasu/nesúhlasu 
 o možnosti obsadiť pracovné  
miesto,  

–   úrad o žiadosti rozhodne  
do 90 dní od podania  
kompletnej žiadosti, 

–   viď základný postup  
uvedený vyššie.   

1. 2. 
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MOŽNOSTI ZAMESTNÁVANIA 
OBČANOV Z UKRAJINY  
 
Vypuknutím vojnového konfliktu sa na Ukrajinu začali vzťahovať 
ustanovenia Európskej smernice o dočasnej ochrane z roku 2001. 
Európska rada v marci 2022 schválila k smernici vykonávacie nariadenie, 
ktorým sa na utečencov „odídencov“ vzťahuje dočasná ochrana. 
V predchádzajúcej časti sme uviedli viacero možností ako legálne zamestnať 
občanov z tretích krajín. Tie možno v plnom rozsahu a kedykoľvek aplikovať 
aj na občanov Ukrajiny.  

Slovensko, rovnako ako ďalšie krajiny EÚ, začali utečencom udeľovať 
tolerované pobyty označené statusom dočasné útočisko. Tento status im 
zakladá nárok na požívanie sociálnych a zdravotných výhod, oprávňuje ich 
na vstup na trh práce bez ďalších povolení, majú prístup ku vzdelávaniu.  

Občania Ukrajiny, utekajúci pred vojnovým konfliktom, sa na Slovensko 
dostanú s  biometrickým pasom, platným alebo neplatným cestovným 
dokladom, na základe občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu, 
s rodným listom alebo iným dokladom. Na našom území môžu zostať 
90 dní. Počas tejto lehoty vedia kedykoľvek požiadať o  poskytnutie 
dočasného útočiska, azylu alebo medzinárodnej ochrany. 

Na koho sa vzťahuje označenie dočasné útočisko?
•   Ak sa ako zamestnávateľ rozhodnete prijať do pracovného pomeru  

cudzinca, môžete tak urobiť ihneď po tom, ako vami vybraná osoba 
získa doklad o statuse dočasného útočiska. O dočasné útočisko môžu  
požiadať nielen občania Ukrajiny, ale aj cudzinci z tretích krajín, ktorí mali 
na území nášho východného suseda trvalý pobyt a nemôžu sa vrátiť  
do svojej krajiny z dôvodu bezpečnosti. Podľa aktuálnych informácií 
(platných v mesiaci júl 2022) bude dočasné útočisko poskytované 
najdlhšie do 4. marca 2023.  

 
Ako cudzinec získa status dočasného útočiska?  
•   po vstupe na územie SR na útvare cudzineckej polície podá tzv. vyhlásenie 

o dočasnom útočisku, 
•   odoberie sa mu cestovný doklad, 
•   v prípade, že nemá zabezpečené vlastné ubytovanie, musí sa dostaviť 

do záchytného alebo pobytového tábora, 

Platia však nasledovné podmienky:  
•  osoba na základe národného víza môže pracovať bez potreby ďalších 

povolení,  
•  môže pracovať iba u toho zamestnávateľa a v takom zamestnaní, na aké 

bolo vízum udelené,  
•  žiadosť, vrátane príloh, sa podáva na zastupiteľskom úrade v zahraničí,  
•  úrad o žiadosti rozhodne do 30 dní od prijatia kompletnej žiadosti,  
•  národné vízum sa udeľuje najviac na 1 rok,  
•  nariadenie vlády ustanovuje maximálny limit, koľko žiadostí môže byť  

najviac v danom roku udelených. 
  
Viac sa o národných vízach dočítate:  https://www.mzv.sk/cestovanie-a-
konzularne-info/vstup-a-pobyt-cudzincov-v-sr/narodne-vizum  

Azyl, doplnková ochrana a dočasné útočisko 
Osoby s udeleným azylom, doplnkovou ochranou alebo dočasným 
útočiskom nepotrebujú povolenie na zamestnanie a majú voľný prístup  
na trh práce. Dočasnému útočisku sa bližšie venujeme v ďalšej časti bulletinu. 
 
Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 
pri zamestnávaní občanov z tretích krajín 
•  vyžiadať si od zamestnanca pred jeho prijatím platný doklad o pobyte 

a uchovávať kópiu dokladu o pobyte najmenej počas trvania jeho 
zamestnania, 

•  najneskôr do 7 pracovných dní písomne informovať úrad práce, ak 
zamestnanec s  povolením na zamestnanie nenastúpil alebo sa jeho 
zamestnanie skončilo pred uplynutím povolenia na zamestnanie,  

•  uzatvoriť pracovnoprávny vzťah v súlade so Zákonníkom práce, 
•  oznámiť začiatok a skončenie zamestnania príslušnému úradu práce  

do 7 pracovných dní   na tzv. informačnej karte (elektronicky alebo 
písomne), 

•  pred nástupom do zamestnania prihlásiť zamestnanca v príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne, 

•  do 8 pracovných dní prihlásiť zamestnanca v príslušnej zdravotnej 
poisťovni, 

•  po skončení pracovnoprávneho vzťahu odhlásiť zamestnanca vo všetkých 
inštitúciách, 

•  do 3 pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru skončenie 
pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny. 
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ZAMESTNANCI Z UKRAJINY PRED 
VYPUKNUTÍM VOJNOVÉHO KONFLIKTU   
 
Viacero našich podnikov zamestnávalo Ukrajincov už pred 24. februárom 
2022, kedy vypukol vojnový konflikt. Na to, či sú stále vyžadované povolenia 
na zamestnanie, aká je platnosť potvrdení o možnosti obsadiť voľné 
pracovné miesto,   ako sa predlžuje, o tom všetkom informujeme práve  
v tejto časti. 

Udelené povolenia na prechodný, trvalý a tolerovaný pobyt zostávajú 
platné do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie, 
ktorú vyhlásila vláda SR.

Zamestnávatelia sa v súvislosti so zamestnávaním 
Ukrajincov bez statusu dočasného útočiska 
môžu stretnúť s viacerými situáciami:

SITUÁCIA  1 
Mám zamestnanca, ktorému uplynula platnosť povolenia na zamestnanie
•   povolenie sa vám automaticky predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov  

po skončení mimoriadnej situácie, 
•   automatické predĺženie sa nevzťahuje na sezónne zamestnávanie. 

•   obdrží dočasný preukaz žiadajúceho, 
•   do 30 dní od podania vyhlásenia úrad rozhodne o žiadosti a vydá doklad  

o tolerovanom pobyte s označením dočasné útočisko. 
 
Výhody statusu dočasného útočiska na trhu práce 
•   Status dočasného útočiska odídencom zjednodušuje prístup k bývaniu, 

sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu na našom 
území. Zamestnávateľ môže s cudzincom uzavrieť pracovnú zmluvu aj 
dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dôležité je, aby 
ste ako zamestnávateľ nezabudli do 7 pracovných dní od  nástupu/ 
skončenia pracovného pomeru zaslať príslušnému úradu práce 
informačnú kartu vrátane príloh. K nej priložíte kópiu dokladu  
o poskytnutí dočasného útočiska a kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody.

 
Občania Ukrajiny sa v bezvízovom režime môžu na Slovensku zdržiavať 
90 dní. Nemajú povinnosť ihneď žiadať o niektorú z foriem medzinárodnej 
ochrany alebo o dočasné útočisko. Do 3 pracovných dní však musia nahlásiť 
adresu pobytu cudzineckej polícii. V rámci bezvízového styku, bez dočasného 
útočiska, nemôžu pracovať, podnikať a nemajú ani poskytovanú zdravotnú 
starostlivosť.  
 
Po pridelení dočasného útočiska (odídenec):  
•   môžu pracovať na plný alebo skrátený úväzok, alebo na dohodu o práci 

vykonávanej mimo pracovného pomeru,  
•   pozor, nemôžu podnikať, 
•   nepotrebujú žiadne iné špeciálne pracovné povolenie,  
•   získaním zamestnania, ak zarábajú aspoň minimálnu mzdu, stávajú sa 

poistencami verejnej zdravotnej poisťovne. V opačnom prípade majú nárok 
len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,  

•   môžu pracovať len na území SR.  
 
Po udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej 
ochrany (utečenec):  
•     môžu pracovať na plný alebo skrátený úväzok, alebo na dohodu o práci 

vykonávanej mimo pracovného pomeru a môžu podnikať,  
•   nepotrebujú žiadne špeciálne pracovné povolenie,  
•   sú poistení vo verejnej zdravotnej poisťovni,  
•   môžu pracovať a podnikať len na území SR.    

Zamestnávatelia by si mali dať pozor na nelegálne zamestnávanie, 
najmä pri občanoch Ukrajiny bez statusu dočasného útočiska, azylanta 
alebo medzinárodnej ochrany. Títo sa môžu na Slovensku zdržiavať najviac 
90 dní a môžu byť zamestnaní iba na základe štandardných pobytových 
povolení na zamestnanie. Počas svojho pobytu môžu kedykoľvek požiadať 
o status dočasného útočiska alebo o azyl a tým si zjednodušiť prístup  
na trh práce. Ak ich chce zamestnávateľ zamestnať, musí využiť 
štandardné formy zamestnávania cudzincov uvedené na úvodných 
stranách bulletinu. 
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SITUÁCIA 2: 
Prijímam nového zamestnanca, ktorý už pracoval pre iného 
zamestnávateľa, tzn. mení zamestnanie  
•   ako nový zamestnávateľ musíte v čase mimoriadnej situácie, namiesto 

cudzineckej polície, požiadať úrad práce o vydanie potvrdenia o možnosti 
obsadenia pracovného miesta. 

 
K žiadosti prikladáte: 
1.  písomný súhlas zamestnanca (štátneho príslušníka tretej krajiny)  

so žiadosťou o zmenu, spolu s overeným podpisom, 
2.  pracovnú zmluvu alebo písomný prísľub zamestnávateľa, 
3.  rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo úradne overený doklad 

o požadovanom vzdelaní, ak je pre pozíciu vyžadovaný, 
4.  stanovisko diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, ak bola žiadosť  

o prechodný pobyt podaná v zahraničí, 
5.  doklad preukazujúci názov a sídlo hostiteľského subjektu v prípade 

medzipodnikového presunu, 
6.  v prípade agentúry dočasného zamestnávania sa predloží Dohoda  

o dočasnom pridelení s užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom. 
Potvrdenie odošlete/odovzdáte príslušnému oddeleniu cudzineckej 
polície, ktoré vydá nový doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“. 

SITUÁCIA 3:  
Zaškoľujem zamestnanca v nedostatkovej profesii v čase 
mimoriadnej situácie
•   zamestnanec v nedostatkovej profesii sa štandardne môže zaškoľovať 

najviac 6 týždňov, a to ešte pred vydaním povolenia na pobyt.
 
SITUÁCIA 4:  
Zamestnancovi skončilo povolenie na prechodný pobyt 
na účel zamestnania 
•   povolenie zostáva v platnosti až do uplynutia mimoriadnej situácie a dva 

mesiace po jej skončení, 
•   pokiaľ zamestnanec (štátny príslušník tretej krajiny) požiadal o obnovu 

prechodného pobytu na účel zamestnania, môže zostať pracovať  
na rovnakom pracovnom mieste, a  to po celú dobu konania o obnove, 
najviac však do dvoch mesiacov po skončení mimoriadnej situácie. 
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•   Zamestnávanie cudzincov neznižuje uplatnenie Slovákov ani neohrozuje 
samotný trh práce. Naopak, zamestnaní cudzinci nám môžu pomôcť  
zmierniť negatívne dopady demografických zmien. Platením daní  
a odvodov budú prínosom pre náš sociálny systém, podporia rast 
verejných financií, DPH a rozvoj Slovenska. 

POHĽAD Č. 4: 
Znižovanie diskriminácie, xenofóbnych postojov a nálad 
•   Integráciou cudzincov do pracovných kolektívov sa u zamestnancov 

postupne znižujú predsudky a s nimi spojené xenofóbne prejavy  
na pracovisku. Akceptáciou nového klesá neznášanlivosť, posmešky  
a nedostatok rešpektu. To následne pozitívne ovplyvňuje aj mentálne 
nastavenie celej väčšinovej spoločnosti, jej nedostatočnú otvorenosť  
a strach z cudzincov. 

ZAMESTNÁVANIE OBČANOV UKRAJINY 
SO STATUSOM DOČASNÉHO ÚTOČISKA 
 
Kde nájdem záujemcov o prácu? 
Poskytovatelia pracovných ponúk  
Ak chcete obsadiť voľné pracovné pozície ľuďmi z Ukrajiny, máte na výber 
viacero možností:  

Pracovné portály 
Zamestnávateľom umožňujú nielen inzerovať pracovné ponuky, ale aj  
aktívne si vyhľadať záujemcov o prácu z databázy registrovaných uchádzačov.  
Za zmienku stoja www.istp.sk či www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, kde 
máte zároveň zabezpečený preklad vašej ponuky do ukrajinského jazyka. 
Overené portály na hľadanie záujemcov o prácu sú www.kariera.sk alebo  
www.profesia.sk. Zaujímavou je stránka www.helpukraine.sk, ktorá  
v ukrajinskom a anglickom jazyku ponúka prehľad najväčších portálov 
ponúkajúcich prácu pre Ukrajincov. 

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny  
Zamestnávateľom vedia poskytnúť súčinnosť pri hľadaní vhodných 
záujemcov o prácu. Zameriavajú sa na sprostredkovanie zamestnania  
a vedenie evidencie uchádzačov.  

VÝHODY ZAMESTNÁVANIA CUDZINCOV  
 

Zamestnávanie cudzincov vytvára potrebnú diverzitu. Naplno rozvíja 
ich osobný potenciál bez ohľadu na individuálnu odlišnosť a rôznorodosť. 
Možno si to neuvedomujete, ale pre vašu organizáciu to prináša niekoľko 
výhod. Budovaním rešpektu a chápaním vzájomných odlišností prichádza  
na pracovisku ku kultivovaniu osobných a  pracovných vzťahov, rastu 
tolerancie a eliminovaniu jednotlivých foriem diskriminácie. 

Je veľmi dôležité, že diverzita zároveň zvyšuje produktivitu práce,  
efektivitu, prináša nové nápady a napomáha inováciám. Ako  
zamestnávateľ ju môžete uplatňovať nielen vo vzťahu k  národnosti, ale  
aj k veku či handicapu. 
 
Iné výhody zamestnávania cudzincov  

POHĽAD Č. 1: 
Obsadenie dlhodobo voľných pracovných miest 
•   Zamestnaním cudzincov si môžete doplniť chýbajúcich zamestnancov 

na menej, ale najmä vysokokvalifikovaných pozíciách. Pridanou hodnotou 
budú nové znalosti a know-how, ktoré prinesú noví zamestnanci  
zo zahraničia. 

POHĽAD Č. 2: 
Získanie stabilnej pracovnej sily 
•   Zamestnávanie cudzincov je prínosné aj z hľadiska získania stabilnej 

pracovnej sily. Obzvlášť dôležitá je pre podniky, ktorých prevádzka beží  
v náročných zmenách a aj menší výpadok zamestnancov by ohrozil plnenie 
kontraktov. Len plný zamestnanecký stav umožní firmám uchádzať sa  
o nové zákazky, rozširovať výrobu a zvyšovať zisk. 

POHĽAD Č. 3: 
Zlepšenie demografického vývoja 
•   Perspektíva demografického vývoja na Slovensku nie je priaznivá. 

Naša krajina patrí medzi najrýchlejšie starnúce ekonomiky. Stúpa nám 
počet dôchodcov, pracujúcich ľudí ubúda. To časom spôsobí problémy  
vo verejných financiách. Pre firmy bude čoraz náročnejšie obsadiť voľné 
kapacity.  
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•   Ak si cudzinec podal žiadosť o azyl – zamestnávateľ si urobí kópiu 
preukazu žiadateľa o azyl.  

 
Žiadne ďalšie doklady nie sú k zamestnaniu na Slovensku vo väčšine 
prípadov potrebné. Výnimkou sú povolania, na ktorých výkon je potrebné 
dosiahnuť určité vzdelanie, tzv. regulované povolania. Zoznam regulovaných 
povolaní je zverejnený na stránke ministerstva školstva: 

 https://www.minedu.sk/regulovane-povolania-v-slovenskej-republike/

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

Pokiaľ zamestnáte osobu, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko a jej plat 
stanovíte aspoň vo výške mesačnej minimálnej mzdy (646 eur pre rok 2022), 
na účely zdravotného poistenia sa stáva poistencom a je verejne zdravotne 
poistená. Takéhoto zamestnanca musíte registrovať do príslušnej zdravotnej 
poisťovne najneskôr do 8 pracovných dní od vzniku zamestnania. Ak nemá 
pridelené rodné číslo, neuvedie ho na prihláške. Zdravotná poisťovňa mu 
vystaví preukaz poistenca, kde bude mať uvedené identifikačné číslo, ktoré 
nahrádza rodné číslo. 
 
K prihláške poistenec prikladá: 
 1. kópiu pracovnej zmluvy, 
 2. kópiu informačnej karty (ktorú ste zaslali úradu práce), 
 3. kópiu dokladu o pobyte (doklad o dočasnom útočisku). 
 
Oznamovacie povinnosti voči SP je potrebné splniť rovnako ako  
pri zamestnaní slovenského zamestnanca, a to ešte pred nástupom  
na výkon práce. Občana Ukrajiny do SP prihlásite formulárom Registračný 
list fyzickej osoby (RLFO). V oddiele I., ako aj v oddiele II. neuvediete „fyzická 
osoba bez pobytu v SR“, nakoľko ten sa uvádza iba u fyzickej osoby bez 
pobytu na území SR. V prípade, ak zamestnanec nemá pridelené rodné číslo, 
predložíte RLFO v papierovej forme. Pobočka SP mu na účely sociálneho 
poistenia vygeneruje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia. 

Personálne a sprostredkovateľské spoločnosti  
Dôležité je, aby si zamestnávatelia vyberali overených partnerov, ktorí dbajú 
na legálne zamestnávanie. Zamerať by ste sa mali najmä na skúsenosti 
a dôveryhodnosť spoločností, s ktorými sa rozhodnete spolupracovať. 
Odporúčame prezrieť si ich webové stránky, či na nich nájdete všetky 
podstatné informácie a kontakty. Všímať by ste si mali aké firmy zastupujú, 
preveriť si referencie, ktoré poskytujú. Varovaním sú mediálne známe prípady 
nepoctivých agentúr, ktoré boli zdrojom vykorisťovania zamestnancov. 
Výberu personálnej agentúry je preto potrebné venovať náležitú pozornosť, 
nepodceniť ho a dbať na správny výber seriózneho partnera. 
 
S potenciálnymi zamestnancami sa môžete skontaktovať aj prostredníctvom 
rôznych komunitných organizácií alebo veľtrhov práce. 

 

V prípade, ak danej osobe bolo udelené dočasné útočisko, zamestnávateľ 
má povinnosť formou informačnej karty oznámiť príslušnému úradu 
práce údaje o zamestnaní takejto osoby, a to pri vzniku aj ukončení 
zamestnania. K informačnej karte doloží aj kópiu pracovnoprávneho 
vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením 
dočasné útočisko. Lehota tejto oznamovacej povinnosti je 7 pracovných dní  
od nástupu do zamestnania alebo po ukončení pracovného vzťahu. 
 
Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť, že zamestnáva cudzinca: 
•   Ak má cudzinec poskytnuté dočasné útočisko – zamestnávateľ si urobí 

kópiu cestovného pasu (alebo akéhokoľvek identifikačného dokladu)  
a potvrdenia o poskytnutí dočasného útočiska (potvrdenie o tolerovanom 
pobyte).  

•   Ak má cudzinec udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu  
– zamestnávateľ si urobí kópiu cestovného dokladu cudzinca alebo 
cudzineckého pasu a pobytového preukazu. 

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov  

Zamestnávateľ je povinný plniť za zamestnanca v zákonných lehotách 
prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti voči zdravotnej 
poisťovni, Sociálnej poisťovni (SP) a daňovému úradu. 

Postup pri zamestnávaní občanov Ukrajiny  
Zamestnávatelia môžu poskytnúť prácu odídencom z Ukrajiny 
zjednodušeným procesom vďaka statusu dočasného útočiska.  
Na základe tohto statusu získajú doklad o tolerovanom pobyte s označením 
dočasné útočisko. Zamestnávateľ môže v zmysle zákona o službách 
zamestnanosti odídenca zamestnať bez povolenia na zamestnanie. 
Nevyžaduje sa ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného 
miesta. Zamestnávatelia môžu odídencov zamestnávať na pracovnú zmluvu 
alebo formou dohody. 
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V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov sa vyplatená mzda 
považuje za príjem zo závislej činnosti podliehajúci zdaneniu a vy, ako 
zamestnávateľ, ste povinný vybrať preddavky na daň z takéhoto príjmu.  
 
Po uplynutí zdaňovacieho obdobia bude môcť občan Ukrajiny požiadať 
zamestnávateľa o  vykonanie ročného zúčtovania dane, prípadne mu 
vystavíte potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a daňovú povinnosť si 
vysporiada sám, podaním daňového priznania. 

Štátny občan Ukrajiny si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka  
na mesačnej báze. Daňový bonus na dieťa si nemôže uplatniť na mesačnej 
báze, ale až v rámci ročného zúčtovania dane, prípadne daňového priznania. 
 
Zamestnanci z Ukrajiny majú zákonom zaručené
rovnaké práva ako slovenskí pracovníci 
•   Platí zásada, že zamestnanci vykonávajúci rovnaké alebo porovnateľné 

pracovné miesto musia mať aj rovnaké/porovnateľné podmienky a to  
bez rozdielu ich národnosti.

•  Ide najmä o minimálnu mzdu, príplatky za prácu, dovolenku, príspevok 
na stravu a  prestávku  na odpočinok. Zdravotné poistenie im zabezpečí 
bezplatné lekárske ošetrenie v štátnych zariadeniach a lieky. Vstupom  
do sociálneho poistenia majú nárok na nemocenské dávky.  

 

Ak im neposkytnete rovnaké podmienky, porušujete tým pracovnoprávne 
predpisy za čo vám hrozí pokuta, dokonca aj trestnoprávny postih! Zároveň 
zápisom do  zoznamu porušovateľov zákazu nelegálneho zamestnávania 
prichádzate o možnosť zamestnávať cudzincov, uchádzať sa o verejné 
zákazky, štátnu pomoc či kurzarbeit. 
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UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ 
A ODBORNEJ KVALIFIKÁCII 
 
Vzdelanie občanov Ukrajiny sa na našom území uznáva na účely 
pokračovania v štúdiu a  na  účel výkonu regulovaných povolaní.  
Pri niektorých pozíciách je potrebné uznanie dokladov o vzdelaní 
a odborných kvalifikácií zo zahraničia. Úlohy súvisiace s uznávaním 
zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva 
v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ 
SR) Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV). V prípade  
ukončeného vzdelania zo zahraničia a získania zahraničného dokladu 
o vzdelaní existujú nasledovné možnosti jeho oficiálneho uznania v SR: 

  PROFESIJNÉ UZNÁVANIE 
je uznávanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia na výkon 
regulovaných povolaní v SR. Ide o povolania, ktoré vyžadujú špecifickú 
odbornú prípravu a na ich výkon je v prípade zahraničnej odbornej 
kvalifikácie potrebné jej uznanie.  Prehľad regulovaných povolaní, 
pri ktorých je zamestnávateľ povinný dbať na uznanie vzdelania:  
  https://www.minedu.sk/regulovane-povolania-v-slovenskej-republike/ 
 
AKADEMICKÉ UZNÁVANIE 
sa vzťahuje na pokračovanie v štúdiu a ostatné účely v SR, okrem výkonu 
regulovaných povolaní, pričom je možné uznanie len dosiahnutého 
stupňa vzdelania alebo aj rovnocennosti so študijným odborom v SR. 
Akademickému uznávaniu nepodliehajú doklady vydané českými školami, 
ktoré sú v zmysle zmluvy s Českou republikou na všetky účely, okrem výkonu 
regulovaných povolaní, automaticky rovnocenné dokladom vydaným  
v SR.  Proces akademického uznávania je na webovej stránke MŠVVaŠ SR: 

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-
vzdelani-a-stupna-vzdelania/ 
 
Doklady o vzdelaní na účel pokračovania v štúdiu uznáva:
•   Regionálny úrad školskej správy - ak ide o doklady o základnom  

a strednom vzdelaní.  
•   MŠVVaŠ SR – SUDV - ak ide o doklady o vysokoškolskom  vzdelaní. 
 

Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých 
na území nečlenských štátov (všetky zdravotnícke povolania) sa uskutočňuje 
v dvojstupňovom procese. V prvom stupni žiadateľ požiada MŠVVaŠ SR  
o uznanie dokladu o vzdelaní. Po uznaní dokladu o vzdelaní je žiadateľ povinný 
vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje 
rovnaký študijný program, z dôvodu preverenia skutočných vedomostí 
žiadateľov z tretích štátov:  https://www.minedu.sk/data/att/22931.pdf
 
V súvislosti s hromadnom prílevom utečencov boli prijaté viaceré liberalizačné 
opatrenia v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní:  
 

Podľa zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 
kvalifikácií:
•   aj osoba so statusom dočasného útočiska, ktorá nemá k dispozícií 

potrebné doklady o  vzdelaní, si môže od 1. júna 2022 nechať overiť 
dosiahnuté vzdelanie na účely zaradenia sa do vyučovacieho procesu,

•   žiadosť o overenie sa podáva na MŠVVaŠ SR,
•   ministerstvo posúdi žiadosť a ak vysloví súhlas, určí uznanú vysokú školu 

alebo uznanú strednú školu, ktorá overí úroveň vzdelávania.

REKVALIFIKÁCIE ZAMESTNANCOV  

Aby sa Ukrajinci uplatnili na našom trhu práce a mohli sa na ňom udržať, 
zamestnávatelia ich potrebujú rekvalifikovať. Vďaka rekvalifikácii si odídenci 
vedia nájsť prácu aj v novom odbore a zastávať pozície, ktoré slovenský trh 
práce požaduje.

Zamestnávatelia vedia získať zo strany štátu 
podporu aj na:

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE
Odídencom registrovaným na úrade práce je určený projekt:  

 www.slovackaznulya.sk. Ide o online vzdelávaciu platformu, ktorá 
prináša kurzy slovenského jazyka pre ukrajinských ľudí so záujmom  
o začlenenie sa na trh práce. Kurzy sú zamerané na sektory  
opatrovateľstva, hotelierstva, gastronómie a priemyslu. 
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 Majú aj zamestnávatelia nárok na príspevok?  

•   Ak zamestnávateľ vlastní alebo spravuje ubytovacie zariadenie, no 
ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia – má 
nárok na príspevok z obce vo výške 12,00 eur/noc (do 15 rokov 6,00 eur/noc).  

•   Ak zamestnávateľ vlastní alebo spravuje takéto ubytovacie zariadenie 
a poskytuje ho na základe živnostenského oprávnenia – má nárok  
na príspevok z Ministerstva dopravy SR vo výške maximálne 24,20 eur/noc  
(do 15 rokov 12,10 eur/noc). 

•   Ak ubytovanie nevlastní ani nespravuje, ale má uzavretú zmluvu 
s dodávateľom ubytovania – nárok si uplatní tento poskytovateľ 
ubytovateľa, nie zamestnávateľ. 

 
Príspevok je možné získať aj na ubytovanie v nehnuteľnostiach slúžiacich  
na bývanie a  v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie,  
ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe živnostenského  
oprávnenia (hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia  
na krátkodobé pobyty): 
•   príspevky poskytuje obec,  
•   ubytovanie musí byť poskytnuté bezplatne,  
•   priestory musia spĺňať minimálne požiadavky na vnútorné prostredie budov, 

bytov nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenie v zmysle vyhlášky MZ SR 
č. 259/2008 Z. z.  

•   osoba je povinná pred začatím poskytovania ubytovania odídencom 
informovať obec o svojich ubytovacích kapacitách, 

•   osoby poskytujúce ubytovanie v nebytových priestoroch 
a bez živnostenského oprávnenia sú povinné do 10 kalendárnych dní  
od nadobudnutia účinnosti zákona nahlásiť obci svoje ubytovacie 
kapacity, 

•   príspevok je poskytnutý za každú noc ubytovania každého odídenca a to  
bez stanoveného maximálneho limitu, 

•   ak je však súčasťou nebytovej budovy byt – uplatňujú sa naň príspevky  
platné pre nehnuteľnosti slúžiace na bývanie, 

•   príspevok je poskytovaný na základe zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle. 
 
Podmienky poskytnutia príspevkov na ubytovanie v nehnuteľnostiach 
slúžiacich na trvalé bývanie (byty v bytových domoch, rodinné domy, byty  
v rodinnom dome a byty v nebytovej budove) sú nasledovné: 
•   poskytujú sa osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na ubytovanie, 
•   osoba poskytujúca ubytovanie je povinná predložiť obci Zmluvu 

o poskytnutí ubytovania odídencovi (vzor zmluvy v slovenskom  
a ukrajinskom jazyku je dostupný na:   www.ua.gov.sk), 

Náklady sú hradené priamo úradom práce a zamestnávateľ nemá 
žiadne administratívne či finančné náklady. Okrem uvedených kurzov 
je možné zabezpečiť aj konkrétne školenia podľa špecifických potrieb 
zamestnávateľov.

MENTOROVANÉ ZAPRACOVANIE
Zamestnávateľ môže získať z úradu práce príspevok na mentorované 
zapracovanie odídenca registrovaného na úrade. 

Mentorované zapracovanie sa vykonáva v rozsahu 4 hodiny denne 
nepretržite počas 3 mesiacov u zamestnávateľa. Úrad práce vyplatí každému 
odídencovi mesačne 234,42 eur. Zároveň zamestnávateľovi poskytne 
príspevok na úhradu časti nákladov zamestnávateľa vo výške 50 euro  
za každého odídenca a sumu 100 eur mesačne na jedného mentora 
odídenca.

UBYTOVANIE ZAMESTNANCOV  
 

Vlastníci nehnuteľností môžu za bezplatné ubytovanie utečencov  
z Ukrajiny získať do 28. februára 2023 finančný príspevok od štátu. 
Informácie o platnosti príspevku sú aktualizované na stránke Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky (MV SR):  https://www.minv.sk/?prispevok-
za-ubytovanie a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
(MDV SR):  https://www.mindop.sk/lex-ukrajina. MV SR poskytuje 
informácie o  príspevkoch pre ubytovateľov, ktorí neposkytujú ubytovanie 
na základe živnostenského listu. MDV SR zase pre tých, čo ho poskytujú  
na základe živnostenského listu. Poskytnutie príspevku na  ubytovanie  
osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom je naviazané na splnenie 
nasledovných podmienok:   
•   ubytovanie občanom Ukrajiny v dočasnom útočisku môžu poskytnúť 

fyzické (FO) i právnické osoby (PO), 
•   príspevok sa poskytuje za každú noc poskytnutého ubytovania odídenca. 

Nárok na príspevok vzniká najskôr 7 dní pred dňom, kedy bol utečencovi 
poskytnutý status dočasného útočiska, najdlhšie do 28. februára 2023,

•   ubytovanie musí byť odídencovi poskytnuté bezplatne,  
•   príspevok sa nevzťahuje na osobu, na ktorú žiada príspevok už iná  

PO/FO alebo sa jej poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení alebo 
zariadení určenom na ubytovanie na základe hospodárskej mobilizácie.  

Z pohľadu zamestnávateľov je dôležité vedieť: 
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•   odídenec je povinný raz za mesiac osobne oznámiť obci, že býva u osoby,  
•   za každú noc, ktorú odídenec strávi v zariadení vzniká poskytovateľovi 

nárok na príspevok vo výške:  
 –  10,00 eur pre osobu od 15 rokov, 
 –  5,00 eur pre osobu do 15 rokov, 
•   súčasne je však ustanovená maximálna výška príspevkov na ubytovanie  

v nehnuteľnosti, bez ohľadu na počet ubytovaných osôb v danej miestnosti:  
 –  nehnuteľnosť s 1 obytnou miestnosťou: najviac 710 eur mesačne,  
 –  nehnuteľnosť s 2 obytnými miestnosťami: najviac 1.080 eur mesačne,  
 –  nehnuteľnosť s 3 obytnými miestnosťami: najviac 1.430 eur mesačne,  
 –  nehnuteľnosť s 4 a viac obytnými miestnosťami: najviac 1.790 eur 

mesačne, 
•   príspevok je poskytovaný na základe zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle. 
 
Postup pri žiadosti o príspevok obce:   
•   oprávnená osoba obci predloží výkaz, ktorý obsahuje počet nocí a údaje 

uvedené vo vzore výkazu zverejneného na:  www.ua.gov.sk,  
•   výkaz je potrebné predložiť obci do piatich pracovných dní po skončení 

mesiaca,  
•   obec do 15. kalendárneho dňa zašle MV SR prehľad uplatnených 

príspevkov, 
•   MV SR poskytne obci zodpovedajúcu sumu do konca nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje, 
•   obec vyplatí oprávnenej osobe príspevok do 5 dní od prijatia financií  

z MV SR. 

Nárok na príspevky za ubytovanie majú aj osoby a subjekty, ktoré poskytujú 
ubytovanie na  základe živnostenského oprávnenia. Príspevok je 
poskytovaný na základe zákona o podpore cestovného ruchu: 

•   ubytovacím zariadením je budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa 
verejnosti celoročne alebo sezónne poskytuje prechodné ubytovanie  
a s ním spojené služby, 

•   ubytovanie v ubytovacom zariadení sa poskytuje na základe živnostenského 
oprávnenia,   

•   o príspevok môže požiadať FO/PO poskytujúca ubytovanie na základe 
živnostenského oprávnenia, 

•   príspevok poskytuje priamo MDV SR do 30 dní od doručenia žiadosti 
 o poskytnutie príspevku, 

•   príspevok bude vyplatený na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí 
príspevku a jej príloh (dostupné na:  www.mindop.sk), 

•   maximálna výška príspevku za každú noc poskytnutého ubytovania je:  
 –  24,20 eur / noc pre osoby od 15 rokov,  
 –  12,10 eur / noc pre osoby do 15 rokov.  
 

AKO VYTVORIŤ PROSTREDIE 
PRE INTEGRÁCIU VO FIRME?
NÁVODY A ODPORÚČANIA 
 
Aby vaši noví zamestnanci z Ukrajiny neodchádzali z podniku, nestačí im 
vytvoriť len vhodné pracovné a platové podmienky. Veľmi dôležité  je 
pomôcť im integrovať sa do spoločnosti a pracovného kolektívu. Na tento 
účel je ideálne vyčleniť mentora, ktorého úlohou bude starostlivosť  
o Ukrajincov. Mentor by im mal pomáhať riešiť bežné pracovné veci týkajúce 
sa personálnych a pracovných náležitostí, oboznámiť ich s pracovným 
poriadkom, či dať im odpovede na mzdové nejasnosti. Zároveň by ich mal 
navigovať a vysvetliť im, ako „funguje“ život na Slovensku.  

Rýchlej adaptácii a integrácii v mnohých prípadoch bráni najmä 
neznalosť domáceho jazyka. Zamestnávatelia by sa preto mali zamerať aj  
na odstránenie komunikačných bariér. Pomôcť môžu jazykové kurzy 
alebo zabezpečenie supervízora, resp. blízkeho zamestnanca, ktorý hovorí 
slovensko-ukrajinsky.  Téme sa viac venujeme v kapitole „Rekvalifikácie 
zamestnancov“.

Firmy by nemali podceniť dvojjazyčnosť interných dokumentov. Z hľadiska 
integrácie, ale aj rýchleho a správneho chápania nastavených procesov, 
určite pomôže uvádzanie všetkých dôležitých oznamov aspoň v dvoch 
jazykoch. 

Prointegračné riešenie je vyčlenenie určitého počtu hodín v mesiaci 
(plateného voľna), ktoré by vaši zamestnanci z Ukrajiny mohli využiť 
na vybavovanie požadovaných úkonov a potrebných dokumentov  
na slovenských úradoch vo vzťahu k ich statusu. 
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Môžu odídenci podnikať na území SR? 
•   Odídenci u nás nemôžu podnikať. S podnikaním na území SR je možné 

začať po udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany (utečenec). 
 
Ak poskytovanie dočasného útočiska skončí, 
ako postupovať ďalej? 
•   Inštitút dočasného útočiska bude občanom Ukrajiny a ich príbuzným 

poskytovať Slovenská republika do 4. marca 2023. Predčasne ho možno 
skončiť v prípade, keď pominú dôvody na jeho poskytovanie. Ak ale naďalej 
budú pretrvávať dôvody na jeho poskytovanie, je možné ho aj opakovane 
predĺžiť. 

•   Je potrebné zistiť, či Ukrajinec má záujem zostať na Slovensku, aj  
po skončení dočasného útočiska alebo sa vráti na Ukrajinu.  

•   Ak bude mať záujem o zotrvanie – je potrebné, aby požiadal na príslušnej 
cudzineckej polícii o nové povolenie na pobyt. Formy pobytu umožňujúce 
zamestnanie na  Slovensku popisujeme na začiatku bulletinu. Aktuálny 
stav ohľadom povolení pre osoby, ktorým vypršala platnosť dočasného 
útočiska je potrebné sledovať na stránkach MPSVR SR a MV SR.  

 
Je možné na zamestnanca z Ukrajiny uplatniť 
podporu v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit? 
•   Náš zákon o podpore v čase skrátenej práce nerozlišuje medzi slovenským 

a  zahraničným zamestnancom. Pokiaľ je občan Ukrajiny zamestnaný 
na Slovensku v  pracovnom pomere, je možné sa o podporu uchádzať. 
Podmienkou je, aby pracovný pomer s takýmto zamestnancom ku dňu 
podania žiadosti trval najmenej jeden mesiac. 

Môže byť odídenec dočasne pridelený agentúrou 
dočasného zamestnávania?  
•   Agentúra dočasného zamestnávania môže ponúknuť prácu odídencovi  

a následne ho prideliť na výkon práce k zamestnávateľovi. Zoznam agentúr 
oprávnených prideľovať zamestnancov je dostupný stránke ÚPSVR:  

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-
zamestnanosti/agentury-docasneho-zamestnavania.html?page_id=13034

PRAKTICKÉ OTÁZKY O ZAMESTNÁVANÍ 
– NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA 
 
V súvislosti so zamestnávaním osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom 
na Ukrajine sa môžu zamestnávatelia stretnúť s rôznymi problémami. V tejto 
časti prinášame návod, ako sa vysporiadať s niektorými z nich: 

V akom jazyku musí byť vyhotovená pracovná 
zmluva a iné pracovnoprávne dokumenty? 
•   Vo všeobecnosti platí, že akékoľvek oboznamovanie a informovanie 

cudzinca má prebiehať v jazyku, ktorému daný zamestnanec rozumie 
(nemusí to byť jeho rodný jazyk). V prípade pracovnej zmluvy a jej 
náležitostí je vhodné zabezpečiť preklad tejto zmluvy, resp. urobiť 
slovensko-ukrajinskú variantu.  

 
Ako postupovať v prípade dobrovoľného 
odchodu zamestnanca? 
•   Odporúčame nebrániť zamestnancovi v odchode a snažiť sa, čo najskôr sa 

dohodnúť so zamestnancom na ďalšom postupe. 
•   Dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru v zmysle Zákonníka 

práce, súčasne so  zamestnancom môžete 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). 

 
Čo s tými, ktorí sa musia alebo chcú vrátiť 
na Ukrajinu kvôli obrane vlasti? 
•   Zákonník práce jednoznačne nedefinuje, ako majú zamestnávatelia 

postupovať pri brannej povinnosti cudzincov.  
•   V zmysle prijatého zákona Lex Ukrajina, ak zamestnaná osoba z Ukrajiny 

dostane povolávací rozkaz, danému zamestnancovi sa preruší sociálne  
a zdravotné poistenie. Počas prerušenia neodvádza zdravotné odvody ani 
ako samoplatca. 

•   Zamestnávateľom odporúčame, aby od zamestnanca zistili, či má záujem 
vrátiť sa a následne sa spolu dohodli buď na poskytnutí pracovného voľna, 
alebo na skončení pracovného pomeru. Zostáva na vzájomnej dohode, či 
za pracovné voľno bude alebo nebude zamestnancovi vyplatená odmena.

 

30 31



SEKTORY A PLATY NA SLOVENSKU
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Mzdy v odvetviach národného hospodárstva

 Spolu SR

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

B Ťažba a dobývanie

C Priemyselná výroba

D Dodávka elektriky, plynu, pary a studného vzduchu

E Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, 
 odpady a služby odstraňovania odpadov

F Stavebníctvo

G Veľkoobchod a maloobchod;  
oprava motorových vozidiel a motocyklov 

H Doprava a skladovanie

I Ubytovanie a stravovacie služby

J Informácie a komunikácia

K Finančné a poisťovacie činnosti

L Činnosti v oblasti nehnuteľností

M Odborné, vedecké a technické činnosti

N Administratívne a podporné služby

O Verejná správa a obrana;  
povinné sociálne zabezpečenie

P Vzdelávanie

Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc

R Umenie, zábava a rekreácia

S Ostatné činnosti

1 128 EUR 1 383 EUR

1 061 EUR 1 166 EUR

1 269 EUR 1 418 EUR

1 170 EUR 1 424 EUR

1 727 EUR 2 020 EUR

1 788 EUR 2 246 EUR

1 090 EUR 1 267 EUR

1 027 EUR 1 223 EUR

915 EUR 1 106 EUR

1 239 EUR 1 385 EUR

1 237 EUR 1 527 EUR

1 160 EUR 1 268 EUR

1 023 EUR 1 206 EUR

1 022 EUR 1 297 EUR

1 636 EUR 2 079 EUR

1 295 EUR 1 635 EUR

1 107 EUR 1 272 EUR

740 EUR 817 EUR

1 033 EUR 1 158 EUR

939 EUR 1 061 EUR

MEDIAN MESAČNEJ 
HRUBEJ MZDY

PRIEMERNÁ MESAČNÁ
HRUBÁ MZDA
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PRIEMERNÁ HRUBÁ MESAČNÁ MZDA
V NAJŽIADANEJŠÍCH ZAMESTNANIACH NA 
TRHU PRÁCE

ROZLOŽENIE NÁRODNÉHO 
HOSPODÁRSTVA - ŠTRUKTÚRA 
ZAMESTNANCOV

VHODNÝCH PRE UCHÁDZAČOV SO ZÁKLADOŠKOLSKÝM VZDELANÍM
9329 Pomocní pracovníci vo výrobe 929 EUR
9313 Pomocní pracovníci na stavbách budov 780 EUR
9112 Upratovačky 730 EUR

VHODNÝCH PRE UCHÁDZAČOV SO STREDOŠKOLSKÝM VZDELANÍM
8332 Vodiči nákladných automobilov a kamiónov 1 053 EUR
8211 Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe 1271 EUR
8212 Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení 1 026 EUR
7212 Zvárači, rezači a spájkovači 1 446 EUR
4321 Pracovníci v sklade 1173 EUR
8344 Operátori vysokozdvižných vozikov 1272 EUR
5120 Kuchári (okrem šéfkuchárov) 842 EUR
7112 Murári a podobní pracovníci 998 EUR
7223 Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov 1 436 EUR
8331 Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek 1 300 EUR
5131 Čašníci a someliéri 802 EUR
5223 Predavači 956 EUR

VHODNÝCH PRE UCHÁDZAČOV SO VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM
2221 Špecialisti v ošetrovateľstve 1740 EUR
2211 Všeobecní lekári 2190 EUR
2529 Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí 2 454 EUR
2411 Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly 1 587 EUR
2221 Špecialisti v ošetrovateľstve 1 740 EUR
2212 Lekári špecialisti 2671 EUR
3221 Zdravotné sestry 1176 EUR
2144 Strojárski špecialisti 1 901 EUR
2521 Dizajnéri a správcovia databáz 2 078 EUR
2512 Vývojári softvéru 2 785 EUR

Pol‘nohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 3,3 %

Ťažba a dobývanie 0,2 %

Priemyselná výroba 19,8 %

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 0,7 %

 Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd,  
odpady a služby odstraňovania odpadov 0,9 %

Stavebníctvo 6,8 %

  Veľkoobchod a maloobchod; oprava  
motorových vozidiel a motocyklov 15,2 %

Doprava a skladovanie 6,7 %

Ubytovacie a stravovacie služby 2,5 %

Informácie a komunikácia 3,7 %

Finančné a poistovacie činnosti 1,7 %

Činnosti v oblasti nehnuteľností 0,9 %

Odborné, vedecké a technické činnosti 5,0 %

Administratívne a podporné služby 6,8 %

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 6,4 %

Vzdelávanie 7,6 %

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 7,0 %

Umenie, zábava a rekreácia 2,0 %

Ostatné činnosti 2,7 %
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 KONTAKTY NA AUTOROV
 

Zväz elektrotechnického priemyslu 
Slovenskej republiky (ZEP SR) 
•   Sme najväčšou reprezentatívnou zamestnávateľskou organizáciou 

svojho druhu v rezorte. Združujeme takmer 100 členov. Okrem výrobcov 
elektrotechnickej a elektronickej produkcie, ide o spoločnosti nakladajúce 
s elektro-odpadmi, distribútorov elektro-materiálu, konštrukčné 
kancelárie, stredné odborné, vysoké školy a výskumné ústavy. 

•   Podporujeme podnikanie členských firiem, realizujeme európske projekty 
zamerané na zlepšenie podnikania a zamestnávania v elektrotechnike. 
Pomáhame firmám navzájom sa prepájať, organizujeme networkingové 
podujatia. Venujeme sa podpore a reforme odborného vzdelávania, 
legislatívnym opatreniam, či prepojeniu aplikovaného výskumu a vývoja. 
Prostredníctvom APZD vstupujeme do sociálneho dialógu. 

•   Kontakt: www.zep.sk, zep@zep.sk
 

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) 
•   Reprezentujeme slovenský priemysel. Identifikujeme a presadzujeme 

jeho potreby. Zastupujeme priemyselné a dopravné zväzy, ktorých 
členmi sú významné slovenské podniky z automobilového, strojárskeho, 
elektrotechnického, hutníckeho priemyslu, dopravy a logistiky. 
Koordinujeme a chránime ich záujmy.

•   Aktívne vstupujeme do sociálneho dialógu. Sme členom Hospodárskej  
a sociálnej rady SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako 
aj Aliancie sektorových rád Slovenska. Analyzujeme a pripomienkujeme 
legislatívne návrhy, podieľame sa na formovaní predvídateľného  
a stabilného podnikateľského prostredia. Prepájame trh práce so školským 
prostredím, podporujeme duálne vzdelávanie.

•   Kontakt: www.apzd.sk, sekretariat@apzd.sk

POĎAKOVANIE PATRÍ
 

Migračné informačné centrum IOM (MIC)
•   MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu 

(IOM) v SR, ktoré od roku 2006 poskytuje komplexné služby cudzincom  
pri ich integrácii na Slovensku. MIC je na Slovensku prvým a doteraz 
jediným informačným centrom, ktoré na jednom mieste poskytuje 
cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného 
poradenstva, podporuje ich ďalšie vzdelávanie a rekvalifikáciu ako aj ich 
inklúziu na trh práce a do spoločnosti.

•   Kontakt: www.mic.iom.sk
 

Pracovný portál Kariéra.sk
•   Kariéra.sk je druhý najnavštevovanejší online pracovný portál 

na Slovensku. Prináša aktuálne informácie z pracovného trhu  
a personalistiky. Zverejňuje inzeráty s pracovnými ponukami rôznych 
zamestnávateľov. Organizuje sériu kariérnych podujatí v rôznych 
regiónoch Slovenska, a  tak zabezpečuje záujemcom o  prácu priamy 
kontakt so zamestnávateľom.

•   Kontakt: www.kariera.sk

Výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná
spoločnosť TREXIMA Bratislava
•   Dynamicky sa rozvíjajúca slovenská firma s  25-ročnou tradíciou. Expert 

v  analýze dát a  prognózach na trhu práce. Monitoruje zamestnanosť, 
mzdový vývoj, pracovné podmienky, produktivitu práce. Silným pilierom 
sú odvetvové analýzy. Poskytuje služby v oblasti analýz mikroprostredia 
pre domáce a zahraničné firmy a inštitúcie.

•   Kontakt: www.trexima.sk 
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Potrebujete poradiť k téme zamestnávania 
občanov Ukrajiny?

Neváhajte nás osloviť a kontaktujte sekretariat@apzd.sk. Radi poskytneme 
metodickú podporu, resp. pomôžeme s praktickou aplikáciou legislatívy.

V prípade akýchkoľvek otázok sa s  nami spojíte aj prostredníctvom 
nasledovných kontaktov:

Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Westend Plazza
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava
zep@zep.sk
www.zep.sk
 
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Westend Plazza
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava
sekretariat@apzd.sk
www.apzd.sk

Informácie uvedené v bulletine sú aktualizované k 3. októbru 2022.

© 2022 Zväz elektrotechnického priemyslu SR a Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
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