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Abstrakt: Vojenský konflikt na území 

Ukrajiny spôsobuje obrovské sociálne, 

humanitárne a ekonomické škody. Svet čelí 

ďalšej globálnej kríze, s ktorou sa musia 

jednotlivé krajiny vysporiadať. Európska únia 

a jej členské štáty hľadajú efektívne 

prostriedky na zmiernenie dopadov vojny. 

Slovensko, ako jeden zo susediacich štátov, je 

priamo ovplyvnený vojenským konfliktom 

a náporom ľudí utekajúcich pred vojnou. 

Jedným zo základných spôsobov prvotnej 

pomoci utečencom je poskytnutie adekvátneho 

ubytovania. Keďže ubytovacie kapacity štátu 

nedokázali pokryť enormný nápor ľudí z 

Ukrajiny, musel štát vytvoriť efektívny 

mechanizmus vyplácania príspevkov za 

poskytnutie ubytovania utečencov 

súkromnými osobami. 

Kľúčové slová: 

Vojenský konflikt, ubytovanie, Ukrajina, 

príspevok, integrácia. 

Abstract: The military conflict on the territory 

of Ukraine causes enormous social, 

humanitarian and economic damage. The world 

is facing global crisis and individual countries 

have to deal with it. The European Union and 

its member states are looking for effective ways 

to mitigate the effects of war. Slovakia, as one 

of the neighbouring states, is directly affected 

by the military conflict and the onrush of people 

fleeing the war. One of the basic methods of 

help to refugees is the provision of adequate 

accommodation. The state's accommodation 

capacities could not cover the enormous onrush 

of people from Ukraine, the state had to create 

an effective mechanism for disbursing 

allowance for the provision of accommodation 

to refugees by individuals. 

Key words:Military conflict, accommodation, 

Ukraine, contribution, integration. 
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Úvod 

Vojenský konflikt na Ukrajine spôsobil 

závažné globálne následky, ktoré Slovenská 

republika ako susediaci štát pociťuje 

v mnohých aspektoch spoločenského života. 

Dopady vojny zasiahli jednak na fungovanie a 

životy obyvateľov nášho štátu, ale postavili 

pred nové výzvy aj štátne a samosprávne 

orgány, ktoré boli v krátkej dobe, po 

odznievaní zásadných následkov celosvetovej 

pandémie spôsobenej ochorením COVID 19, 

postavené pred nové bezprecedentné výzvy, 

s ktorými sa v modernej histórii doposiaľ 

nestretli.  

Dôsledkom vojenskej intervencie na 

Ukrajine bolo množstvo utečencov, ktorí 

začali hromadne prekračovať hranice 

Slovenskej republiky. Týmto ľuďom bolo 

potrebné poskytnúť okrem prvotnej 

zdravotnej, humanitárnej a psychologickej 

starostlivosti aj dlhodobú pomoc spočívajúcu 

v poskytnutí ubytovania a možnosti 

vysporiadania sa s ťaživou situáciou, hľadania 

si zamestnania a nových možností uplatnenia v 

bežnom živote.  

Prílev ľudí utekajúcich pred vojnou 

vyvolal mnohé spoločenské, ekonomické, 

kultúrne,  demografické, právne 

                                                           
1 Pre viac informácií pozri: 

<https://data.oecd.org/migration/foreign-born-

population.htm>. 
2 Pozri: Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej 

republike. Dostupné na internete: 

 

<https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/mini

a bezpečnostné problémy. Štátny aparát sa 

musel veľmi rýchlo vysporiadať so vzniknutou 

situáciou, čo sa však vo všetkých aspektoch nie 

vždy podarilo. Utečeneckú krízu postupne 

strieda kríza energetická a ekonomická. 

V kontexte ustupujúcej pandémie tak naša 

spoločnosť čelí mnohým novým krízam, ktoré 

ju menia a formujú, ale aj odhaľujú 

zraniteľnosť nášho zdravotníckeho, školského, 

ekonomického a sociálneho systému v plnej 

nahote. 

 

Odídenci na Slovensku 

Slovensko má spomedzi krajín OECD 

jeden z najnižších podielov cudzincov žijúcich 

v krajine v prepočte na počet obyvateľov1. 

Reálne skúsenosti so začleňovaním väčšieho 

počtu cudzincov má v rámci nášho územia len 

niekoľko väčších miest, ako sú Bratislava, 

Košice, Žilina alebo Nitra, ktoré dopĺňajú dva 

koncepčné vládne materiály, akademické 

výskumné práce a odporúčania z pilotných 

projektov na úrovni samospráv.2 

Nepripravenosť štátu a územných samospráv 

na zvýšený nápor odídencov má za následok 

množstvo problémov spojených 

s poskytovaním základnej sociálnej pomoci. 

Osobitne treba poukázať na politické aspekty 

sterstvo/integracia-cudzincov/dokumenty/koncepcia-

integracie-cudzincov-v-slovenskej-republike.pdf>. 

Pozri tiež: Integračná politika Slovenskej republiky. 

Dostupné na internete: 

 

<https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod

/informacie-cudzinci/integracna-politika.pdf.>. 

https://data.oecd.org/migration/foreign-born-population.htm
https://data.oecd.org/migration/foreign-born-population.htm
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utečeneckej krízy a migrácie, keď niektorí 

predstavitelia zákonodarnej a výkonnej štátnej 

moci svojimi výrokmi vzbudzovali v ľuďoch 

neodôvodnený strach a nedôveru voči 

odídencom a príslušníkom iných štátov. 

Príchod viac ako 90 000 osôb 

v priebehu 6 mesiacov od februára roku 2022 

zvýšil počet doteraz žijúcich cudzincov 

v Slovenskej republike o viac ako polovicu 

a urýchlil urgentnú potrebu prijatia 

adekvátnych opatrení pre ich spoločenské 

a ekonomické začlenenie sa do spoločnosti. 

Zároveň však odhalil a zvýraznil aj doteraz 

neriešené výzvy a problémy, ktoré sa 

bezprostredne dotýkajú života väčšinovej 

populácie v oblasti vzdelávacej a bytovej 

infraštruktúry, ochrany zdravia, sociálnych 

programov, či flexibility pracovného trhu. 

Komplexné riešenie potrieb odídencov 

a vôbec cudzincov na Slovensku si vyžaduje 

nielen multi-sektorový prístup naprieč celou 

štátnou správou, ale v prvom rade dôsledné 

zváženie tej skutočnosti, že súčasná migračná 

vlna je s najväčšou pravdepodobnosťou len 

prvou  v rade ďalších kríz, ktoré 

v nasledujúcich rokoch zasiahnu našu krajinu 

v dôsledku geopolitických a klimatických 

zmien.   

 

                                                           
3 Vzniknutú situáciu riešili aj príslušné orgány EÚ, keď 

boli prijaté konkrétne opatrenia na pomoc utečencom, 

medzi ktoré patrí mechanizmus dočasnej ochrany osôb 

utekajúcich pred vojnou, humanitárna pomoc v hodnote 

348 miliónov EUR, podpora v oblasti civilnej ochrany 

pre Ukrajinu, Poľsko, Slovensko, Česko a Moldavsko, 

Prvá pomoc pre odídencov 

a hľadanie nového útočiska 

Poskytovanie pomoci dobrovoľníkmi 

priamo na hraniciach predstavovalo spontánnu 

snahu bežných obyvateľov vyjadriť podporu 

a spolupatričnosť utečencom pred vojenským 

konfliktom. Štátna pomoc dorazila 

s výraznejším oneskorením, aj keď jej včasné 

a adekvátne dodanie od Slovenska vyžadujú 

viaceré medzinárodné akty, ktoré má 

dodržiavať.3 

Vychádzajúc zo Smernice Rady 

Európskej únie 2001/55/ES je Slovenská 

republika povinná prijať potrebné opatrenia na 

to, aby osobám požívajúcim dočasnú ochranu 

bolo poskytnuté povolenie na pobyt počas 

celého obdobia trvania ochrany. V prípade 

potreby musí zabezpečiť osobám, ktoré majú 

byť prijaté na ich územie s cieľom dočasnej 

ochrany, všetky nevyhnutné náležitosti 

potrebné na získanie vyžadovaných víz, 

vrátane tranzitných víz. Povinnosťou 

Slovenskej republiky je taktiež zabezpečiť 

osobám požívajúcim dočasnú ochranu prístup 

k vhodnému ubytovaniu, alebo ak je to 

nevyhnutné zabezpečiť, aby dostali 

prostriedky na získanie ubytovania. Okrem 

iného je Slovenská republika povinná povoliť 

osobám požívajúcim dočasnú ochranu, aby sa 

finančná a technická podpora pre členské štáty 

prijímajúce utečencov, podpora na riadenie hraníc pre 

krajiny EÚ a Moldavsko. 

Pre viac informácií pozri: 

<https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/eu-

migration-policy/refugee-inflow-from-ukraine/>. 
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v období trvania dočasnej ochrany zamestnali 

alebo vykonávali samostatnú zárobkovú 

činnosť, a to v súlade s pravidlami 

uplatniteľnými na danú profesiu a aby sa 

zapojili aj do takých činností ako vzdelávanie 

pre dospelých, odborné školenia a prax na 

pracovisku. 

Už krátko po vypuknutí vojny vzniklo 

niekoľko webových stránok, ktoré 

v ukrajinčine a angličtine poskytovali 

základné informácie o možnosti prísť a zostať 

na Slovensku, o procese registrácie na 

oddeleniach Cudzineckej polície Policajného 

zboru a udeľovaní štatútu odídenca, o 

možnostiach poskytnutia ubytovania a jedla, 

dopravy či prístupu k zdravotnej starostlivosti 

a slúžili ako primárny zdroj základných 

informácií pre ľudí prichádzajúcich 

z Ukrajiny. Okrem toho bola vytvorená aj 

štátna webstránka www.ua.gov.sk, ktorá tiež 

obsahuje dôležité informácie potrebné na 

prekročenie hranice, na získanie dočasného 

                                                           
4 Pre viac informácií pozri: Integrácia ľudí z Ukrajiny: 

Návrhy riešení. Dostupné na internete: 

 <https://mareena.sk/assets/files/Integracia-ludi-z-

Ukrajiny_Navrhy-ries%CC%8Ceni%CC%81.pdf>. 
5 Segregáciu môžeme najjednoduchšie definovať ako 

fyzickú separáciu členov rôznych skupín. Väčšinou ide 

o  cielené oddeľovanie určitej časti obyvateľstva, ktorá 

má spoločné rasové, etnické, náboženské, sociálne alebo 

iné znaky, v určitom priestore. Aj keď zvyčajne 

hovoríme o nedobrovoľnej separácii, zároveň ale treba 

konštatovať, že dlhodobá systematická segregácia 

v  istých prípadoch vytvorí očakávania ďalšej 

dobrovoľnej separácie dotýkaných skupín.  

Podstata getoizácie spočíva v tom, že v dôsledku ich 

marginalizácie hľadajú členovia postihnutej skupiny 

miesto, kde budú prijatí, kde ich nikto nebude 

odsudzovať, stigmatizovať ani ohrozovať. Z tohto 

dôvodu sa presťahujú na miesto, kde žijú ľudia s im 

podobnými charakteristikami. Takéto miesto je však 

útočiska či kontaktné informácie o vybraných 

organizáciách, ktoré poskytujú pomoc ľuďom 

z Ukrajiny. Stránka tiež obsahuje základné 

informácie o pobyte, školstve, možnosti 

zamestnania sa a prístupu k sociálnej pomoci.  

Mimoriadne pozitívne možno hodnotiť aj 

iniciatívy ďalších aktérov, tak z verejného ako 

aj súkromného sektora, ktorí na svojich 

weboch vytvorili samostatné sekcie 

s informáciami pre ľudí z Ukrajiny.4 

 Bývanie patrí k jednej z 

najzákladnejších potrieb človeka a je 

nevyhnutným predpokladom a podmienkou 

pre realizáciu plnohodnotného života, a tým aj 

nevyhnutnou podmienkou integrácie cudzinca. 

Nástrojom segregácie alebo getoizácie5, najmä 

v prípadoch ekonomických migrantov 

prichádzajúcich do krajiny vo väčšom počte, 

môže byť nedostupnosť bývania alebo 

neadekvátne a morálne zastarané technické 

vybavenie obydlí, ktoré sú umiestnené 

v okrajových častiach veľkých miest.6 

väčšinou mimo oblasť, v ktorej sa bežne zdržiavajú 

ľudia z väčšinovej spoločnosti, a tí ho časom začnú 

vnímať ako miesto, kam nie je dobré chodiť. Týmto 

spôsobom dochádza k obojstrannému uzatváraniu 

miesta a vytvorí sa geto. Getoizácia vo svojich 

dôsledkoch vedie vždy aj k ďalšiemu sociálnemu 

prepadu a ďalším nežiaducim javom. 

Pre viac informácií pozri: Úrad splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rómske komunity: Metodický 

výklad pre efektívne uplatňovanie princípov 

desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie. 2018. 

Dostupné na internete: 

<https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/publi

kacie/metodicky-vyklad.pdf>. 
6 Do vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine bol 

počet migrantov prichádzajúcich na Slovensko pomerne 

nízky a problém vytvárania get alebo geograficky 

oddelených osídlení nebol viditeľný ako v iných 

krajinách západnej Európy. Štát mal dostatočný čas 
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Najzávažnejším dôsledkom vojenskej 

intervencie na Ukrajine bolo množstvo 

utečencov, ktorí prekračovali hranice našej 

republiky. Týmto ľuďom bolo potrebné 

poskytnúť okrem prvotnej starostlivosti aj 

dlhodobú pomoc spočívajúcu v poskytnutí 

ubytovania. 

Princíp inkluzívneho a desegregačného 

prístupu k ubytovaniu odídencov je dôležitým 

aspektom v snahe o ich efektívnu integráciu do 

lokálnych komunít na území Slovenska. Štát 

v spolupráci s dobrovoľníkmi vytvoril viacero 

riešení ubytovania pre ľudí prichádzajúcich 

z Ukrajiny.  

Ako primárne riešenie ubytovania pre 

odídencov bolo vytvorenie kapacít 

krátkodobého núdzového humanitárneho 

ubytovania na prvých 10 dní po prekročení 

hranice, ktoré sa rieši vo veľkokapacitných 

priestoroch na úrovni okresných miest. 

Kapacity núdzového ubytovania museli 

reflektovať potrebu regionálnej distribúcie 

a rozptylu odídencov z Ukrajiny. Uvedené 

riešenie sa aktuálne už využíva len minimálne 

a na začiatku krízy predstavovalo rýchle 

a efektívne riešenie v čase najväčšieho 

hromadného prílevu odídencov na začiatku 

vojenského konfliktu. Do budúcna však 

opätovný návrat k núdzovému ubytovaniu 

odídencov nie je vylúčený, pokiaľ by si 

                                                           
adekvátne sa pripraviť na potenciál vznikania rôznych 

bariér a prekážok pri riešení problematiky bývania na 

Slovensku, ktorý však efektívne nevyužil. 

priebeh vojenského konfliktu znova vyžadoval 

hromadný odchod obyvateľov Ukrajiny zo 

svojich domov. 

Zo strednodobého hľadiska sa 

odídencom poskytujú možnosti bývania v 

rôznych štátnych ubytovniach a rekreačných 

zariadeniach a súkromných zariadeniach, ako 

sú hotely, penzióny alebo chaty.  

Možnosť dlhodobého bývania je 

riešená najmä formou súkromných prenájmov 

nehnuteľností, ktoré je podporované 

príspevkom za ubytovanie odídencov pre 

vlastníkov takýchto nehnuteľností. Účelom 

príspevku je kompenzácia nákladov 

ubytovania ľudí so statusom odídenca.  

 

 Legislatívna úprava príspevku za 

ubytovanie odídencov 

Situácia v oblasti ubytovania 

odídencov si neustále vyžaduje stabilizáciu 

a perspektívne riešenia, ktoré umožnia 

odídencom využívať dostupné formy 

ubytovania. Ako jeden z najrýchlejších 

a najefektívnejších spôsobov pomoci 

odídencom, ktorý bude zároveň finančne 

motivovať Slovákov, resp. vlastníkov 

nehnuteľností na území Slovenskej republiky, 

ktorí prejavili ochotu a snahu pomôcť, keď 

bezodplatne prenajali svoje nehnuteľnosti 

utečencom z Ukrajiny, je vyplácanie finančnej 
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kompenzácie za náklady spojené s 

poskytnutím ubytovania. Táto náhrada by mala 

okrem iného motivovať ubytovateľov, aby 

poskytli odídencom dlhodobejšie a bezplatné 

útočisko a zároveň ich odbremenila od 

prípadných finančných strát vo vlastnom 

rodinnom rozpočte. Aj napriek tomu, že 

finančná pomoc smeruje od štátu primárne pre 

ubytovateľov, dôležitým benefitom pre 

obyvateľov Ukrajiny s udeleným štatútom 

dočasného útočiska je dodať im dlhodobú 

pomoc, čo v konečnom dôsledku prispeje 

k zmierneniu dopadov krízy spojenej s 

vojnovým konfliktom na Ukrajine. 

Z dôvodu, že štát nedisponuje takým 

veľkým množstvom nehnuteľností, vhodných 

na bývanie, nevedel by sa postarať a splniť 

základné humanitárne potreby odídencov 

utekajúcich pred vojnovým konfliktom. 

V prípade nedostatočnej finančnej motivácie 

vlastníkov nehnuteľností by pomoc odídencom 

v podobe poskytnutia bývania nebola 

dostatočná, čo mohlo mať za následok omnoho 

väčšiu krízu. Poskytnutím prvotnej 

starostlivosti a následnej dlhodobej pomoci 

spočívajúcej v poskytnutí ubytovania sa 

zvýšili šance odídencov pre ich návrat do 

bežného života. 

Vyplácanie príspevkov a kompenzácií, 

a teda použitie prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu, si vyžadovalo rýchle prijatie 

príslušných normatívnych aktov na úrovni 

vlády Slovenskej republiky a v skrátenom 

legislatívnom procese aj v rámci 

zákonodarného zboru. Uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 142/2022 zo dňa 26. 

februára 2022 vláda Slovenskej republiky dňa 

26. februára 2022 o 12.00 hodine vyhlásila 

mimoriadnu situáciu pre územie Slovenska, 

z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na 

naše územie. 

Za účelom vyplácania príspevku za 

ubytovanie odídencov a preplácanie nákladov 

spojených s poskytnutím ubytovania 

vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa 

na Slovensku, ktorí prejavili ochotu a snahu 

pomôcť, bolo prijatých viacero legislatívnych 

zmien zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o azyle“)  a vykonávacích noriem vo forme 

nariadení vlády. V súčinnosti so štátom, 

samosprávou a podnikateľskými subjektmi 

bola vytvorená celoslovenská sieť ubytovací 

možností pre odídencov a mechanizmus 

refundácie nákladov spojených s poskytnutým 

ubytovaním prostredníctvom Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Z pohľadu vyplácania príspevkov za 

ubytovanie odídencov vlastníkom 

nehnuteľností, ktorí nepodnikajú v oblasti 

ubytovacích služieb, bolo kľúčové prijatie už 

spomenutej zmeny zákona o azyle. Právna 

úprava definovala tri okruhy oprávnených 

osôb, ktorým je možné vyplácať príspevok. 
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Nárok na finančnú kompenzáciu vo forme 

príspevku za poskytnutie ubytovania vzniká 

podľa zákona o azyle:  

- fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá 

vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na 

bývanie a poskytne v nej bezodplatne 

ubytovanie odídencovi; 

- právnickej osobe, ktorá poskytuje 

bezodplatne ubytovanie odídencovi v 

nebytovej budove slúžiacej na 

krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní 

alebo, ak takéto ubytovanie 

neposkytuje na základe oprávnenia 

podľa zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov; 

- obec alebo vyšší územný celok, ak 

bezodplatne poskytujú ubytovanie 

odídencovi priamo alebo 

prostredníctvom rozpočtovej 

organizácie alebo príspevkovej 

organizácie v ich zriaďovateľskej 

pôsobnosti. 

Spoločným znakom ubytovania pri 

všetkých osobách je, že musí ísť o bezodplatné 

poskytnutie nehnuteľnosti, na základe 

písomnej zmluvy, ktorej vzor zverejnilo na 

svojom webe Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky. Fyzickým osobám zákon 

neposkytuje možnosť poskytnúť nebytový 

priestor za účelom vyplácania príspevku. 

Zákon o azyle pôvodne ustanovil aj výšku 

limitov príspevkov pri bytových priestoroch, 

neskôr táto úprava prešla do podzákonnej 

normy prijatej vo forme nariadenia vlády 

Slovenskej republiky. 

Právna úprava v súvislosti 

s vyplácaním príspevku za ubytovanie 

stanovila viacero lehôt a povinností pre 

ubytovateľov a odídencov. Každý poberateľ 

príspevku musí svoju žiadosť vo forme výkazu 

predložiť obci, v rámci katastrálneho územia 

ktorej sa nachádza nehnuteľnosť poskytnutá na 

ubytovanie, a to najneskôr do 5 pracovných 

dní po skončení kalendárneho mesiaca, v 

ktorom poskytol ubytovanie odídencovi. 

Zároveň zákon stanovil povinnosť odídencovi, 

ktorému oprávnená osoba poskytuje 

ubytovanie, raz mesačne počas poskytovania 

ubytovania osobne oznámiť obci, že mu 

oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. 

Z pohľadu aplikačnej praxe bolo 

potrebné operatívne vyriešiť viacero 

problémov, ktorých riešenie zákonodarca 

v znení právneho predpisu nezohľadnil. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako 

gestor zákona bezprostredne po prijatí zákona 

pripravil vzory zmlúv o ubytovaní medzi 

ubytovateľmi a odídencami vrátane prekladu 

do ukrajinčiny, vzor prehľadu o uplatnených 

príspevkoch za kalendárny mesiac, vzor 

oprávnenej fyzickej a právnickej osoby 

o výške príspevku za ubytovanie odídenca, tiež 

vydal manuál pre oprávnené osoby a obce 

k príspevku za ubytovanie odídenca a vytvoril 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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zoznam najčastejších aplikačných otázok 

a odpovedí.7 

Zásadný význam z pohľadu 

legislatívnej úpravy príspevku za ubytovanie 

odídencov v gescii Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky malo prijatie zákona č. 

199/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v 

sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na 

Ukrajine zo dňa                      24. mája 2022, 

ktorý jednak precizoval podmienky 

vyplácania, ale najmä poskytol možnosť 

stanoviť limity výšky príspevku a dobu 

vyplácania príspevku vláde Slovenskej 

republiky, ktorá ich môže upravovať 

nariadením.  

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za 

ubytovanie odídenca z 30. marca 2022 

operatívne reagovalo na prijatú úpravu podľa 

zákona o azyle, keď stanovilo náležitosti a 

prílohy zmluvy o  poskytnutí ubytovania 

odídencovi. Následne vláda Slovenskej 

republiky nariadením č. 218/2022 Z. z. o 

príspevku za poskytnutie ubytovania 

odídencovi v súvislosti so situáciou na 

Ukrajine zo dňa 16. júna 2022 stanovila výšky 

príspevkov a ich limitov pri poskytnutí 

ubytovania v bytových priestoroch a predĺžila 

                                                           
7 Z dôvodu krátkeho času na prípravu legislatívnej 

úpravy sa v rámci aplikačnej praxe vyskytlo množstvo 

otázok a problémov, ktoré muselo Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky riešiť. Otázky boli spojené najmä 

s následkami zmeškania zákonných lehôt pre uplatnenie 

si príspevkov, zdaňovania príjmov z príspevkov, 

nesplnenia si zákonných povinností zo strany 

odídencov, kontroly dodržiavania podmienok pre 

dobu jeho vyplácania do konca septembra 

2022. Ostatnou novelou predmetného 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

315/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za 

ubytovanie odídenca prijatou vládou 

Slovenskej republiky dňa 21. septembra 2022 

sa výška príspevku zvýšila                   o 25 % 

a zároveň sa poskytovanie príspevku za 

ubytovanie odídencov predĺžilo do konca 

februára 2023.  

Pre komplexné doplnenie problematiky 

je potrebné uviesť, že príspevky za ubytovanie 

odídencov sa poskytujú aj právnickým 

osobám, ktoré podnikajú v oblasti ubytovacích 

služieb a prevádzkujú hotely alebo ubytovne, 

a to podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších 

predpisov. Aj k tomuto zákonu boli prijaté 

príslušné podzákonné normy, ktorými sú 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

100/2022 Z. z. a následne nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 219/2022 Z. z. 

o príspevku za poskytnutie ubytovania 

odídencovi v súvislosti so situáciou na 

Ukrajine. Výška príspevku pre tieto osoby bola 

stanovená vo viac ako dvojnásobnej výške 

poskytovanie príspevkov a pod. Všetky podnety 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sumarizuje 

a riešenia praktických problémov pravidelne aktualizuje 

na svojom webe, kde zverejňuje aj informácie, novinky 

a zákonné termíny za jednotlivé mesiace, ktoré sú 

ubytovatelia, obce a odídenci povinní dodržať. 

Pre viac informácií pozri: 

<https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie>. 
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oproti sumám príspevkov určených pre fyzické 

osoby a osoby nepodnikajúce v ubytovacích 

zariadeniach, čo sa postupne ukazuje ako 

nesprávne rozhodnutie, keďže náklady štátu na 

takéto ubytovanie sú neprimerane vysoké vo 

vzťahu k nákladom, ktoré štát vypláca 

fyzickým a právnickým osobám podľa zákona 

o azyle. Aktuálne sa štát snaží tieto náklady 

postupne minimalizovať a vo zvýšenej 

miere podporuje ubytovanie odídencov mimo 

hotelov, ubytovní alebo zariadení, ktoré 

vlastnia podnikateľské subjekty vykonávajúce 

svoje aktivity v rámci poskytovania 

ubytovacích služieb. 

 

Proces uplatňovania a vyplácania 

príspevkov za poskytnutie ubytovania 

odídencom v gescii Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

Aj napriek pomerne značnej zložitosti 

legislatívnej úpravy a vysokej miere 

novelizácií príslušných právnych predpisov je 

potrebné konštatovať, že uplatňovanie 

príspevkov oprávnenými osobami a ich 

vyplácanie prostredníctvom Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, okresných 

úradov a obcí je funkčný a stabilný. Prvotné 

aplikačné problémy spočívali najmä 

v neexistencii elektronického systému na zber 

údajov a ich vyhodnocovanie z pohľadu 

splnenia zákonných podmienok, duplicít 

a prekryvov ubytovania u viacerých 

ubytovateľov a kontroly osobných údajov 

ubytovateľov a odídencov. Vzhľadom na 

krátkosť času od prijatia zákona a požiadavky 

na vyplácanie prvých príspevkov za 

ubytovanie boli začiatky náročné jednak 

z pohľadu ubytovateľov a odídencov, ale aj 

z pohľadu administratívneho aparátu na úrovni 

samosprávy, miestnej štátnej správy 

a samotného Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, ktoré celý proces muselo vecne, 

technicky a finančne zabezpečiť. 

Pri refundácii príspevkov za 

ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle 

a príslušného nariadenia vlády o poskytovaní 

príspevku za ubytovanie odídencov majú 

kľúčovú úlohu obce, ktoré ako prvé 

prichádzajú do kontaktu s ubytovateľmi, ale 

tiež s jednotlivými odídencami. Vzhľadom na 

miestnu znalosť svojho územia 

a nehnuteľností im bola zverená aj povinnosť 

vykonávať kontrolu splnenia podmienok na 

poskytnutie príspevku. Poskytujú tiež 

asistenciu pri vypĺňaní výkazov o ubytovaní, 

ktoré následne prekladajú Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky prostredníctvom 

okresných úradov. 

Ďalším dôležitým článkom v reťazci 

vyplácania príspevkov sú okresné úrady, ktoré 

zbierajú, sumarizujú a následne využitím 

technického riešenia nahrávajú prehľady 

výkazov z obcí na kontrolu samotnému 

ministerstvu. V prípade zistených nedostatkov 

v údajoch uvedených vo výkazoch 
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komunikujú s obcami za účelom ich 

odstránenia. 

Príspevok vypláca obec osobe, ktorá 

vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej 

územnom obvode, pokiaľ v nej poskytne 

bezodplatne ubytovanie odídencovi. 

Oprávnená osoba, ktorou je vlastník 

nehnuteľnosti, má povinnosť predložiť obci 

zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi. 

Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania 

odídencovi je zverejnený na webovom sídle, 

ktoré určilo už spomenuté nariadenie vlády. Za 

odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť, 

uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania 

odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka 

osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. Na 

účely poskytovania príspevku je odídenec, 

ktorému oprávnená osoba poskytuje 

ubytovanie, povinný raz mesačne počas 

poskytovania ubytovania osobne oznámiť 

obci, že mu oprávnená osoba poskytuje 

ubytovanie.  

Príspevok sa neposkytuje osobe, na 

ktorú sa vzťahuje vyplácanie príspevku za 

ubytovanie odídencov podľa zákona č. 

601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov alebo osobe, 

                                                           
8 Osobitnými predpismi v danom prípade sú zákon č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o 

hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 

387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách 

mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov. 
9 Kompetencia spracovania osobných údajov na účely 

vyplácania príspevkov za ubytovanie odídencov bola 

ktorá má nárok na akékoľvek iné peňažné 

plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania 

odídencovi podľa osobitných predpisov8. 

Príspevok sa neposkytuje ani osobe, ktorá si 

uplatní nárok na poskytnutie príspevku za 

ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje 

ubytovanie v azylovom zariadení. Príspevok sa 

poskytuje za noc ubytovania odídenca. 

Príspevok možno poskytnúť aj najviac za 

sedem nocí poskytovania ubytovania 

prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného 

útočiska odídencovi.  

Obec je oprávnená na účely 

poskytnutia príspevku spracovávať osobné 

údaje uvedené v zmluve o poskytnutí 

ubytovania odídencovi a vo výkaze;9 obec je 

oprávnená tieto údaje overovať 

v informačnom systéme „Register obyvateľov 

Slovenskej republiky“ podľa zákona č. 

253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky, prípadne v súčinnosti 

s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

Nehnuteľnosti poskytnuté odídencom musia 

spĺňať minimálne požiadavky podľa zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

obciam zverená v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/
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verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Obec vypláca príspevok oprávnenej 

osobe, ak sú splnené podmienky podľa zákona 

o azyle a oprávnená osoba predložila obci 

výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas 

ktorých bolo odídencovi skutočne 

poskytované ubytovanie a ďalšie údaje 

uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený 

na webovom sídle ministerstva. Uvedený 

výkaz oprávnená osoba predkladá do 5 

pracovných dní po skončení kalendárneho 

mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie 

odídencovi.  

Obec zasiela miestne príslušnému 

okresnému úradu  prehľad o uplatnených 

príspevkoch do 15. dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za 

ktorý sa príspevok poskytuje. Obec v prehľade 

o uplatnených príspevkoch uvedie 

identifikačné údaje oprávnených osôb alebo 

identifikačné údaje ďalších oprávnených osôb, 

ktoré na ubytovanie odídencov poskytli 

nebytové priestory, adresu nehnuteľnosti, 

počet obytných miestností v tejto 

nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu 

kapacitu nehnuteľnosti, identifikačné údaje 

odídencov, ktorým oprávnené osoby alebo 

ďalšie oprávnené osoby poskytovali 

ubytovanie v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom 

kalendárnom mesiaci, dátum začatia a dátum 

skončenia poskytovania ubytovania 

odídencovi v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom 

kalendárnom mesiaci, sumu príspevku za 

odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti v 

jednotlivom kalendárnom mesiaci, odtlačok 

úradnej pečiatky obce, meno, priezvisko a 

podpis osoby oprávnenej konať za obec a 

ďalšie údaje uvedené vo vzore prehľadov o 

uplatnených príspevkoch.  

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky poskytuje obci sumu zodpovedajúcu 

príspevkom uplatneným oprávnenými 

osobami za príslušný kalendárny mesiac do 

konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok 

poskytuje. Obec vypláca príspevok 

jednotlivým oprávneným osobám a 

jednotlivým ďalším oprávneným osobám do 5 

pracovných dní od prijatia sumy poukázanej 

ministerstvom. 

Ako už bolo uvedené, vecným 

gestorom procesu vyplácania príspevkov za 

ubytovanie odídencov a koordinácie orgánov 

miestnej štátnej správy a územnej samosprávy, 

ktorý celý postup technicky, legislatívne, 

odborne a ekonomicky nastavil, bolo určené 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Vybraní zamestnanci ministerstva nad rámec 

svojich bežných pracovných úloh participovali 

na príprave zadania pre technické riešenie 

vyplácania príspevkov za ubytovanie 

odídencov a testovaní jeho funkcionality, 

pripravili školiace materiály a poskytli 

maximálnu súčinnosť a spoluprácu všetkým 

dotknutým subjektom.  
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Rezort vnútra od samého začiatku 

vyplácania príspevkov plní úlohu odborného 

garanta pre riešenie každodenných otázok 

občanov, médií, ale aj participujúcich štátnych 

a samosprávnych orgánov, ktorým poskytuje 

odborné rady a výklad dotknutých právnych 

predpisov. Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky poskytuje podporu okresným 

úradom pri nahrávaní prehľadov 

o uplatnených príspevkoch do technického 

riešenia vyvinutého na spracovanie 

a vyplácanie príspevkov a pripravuje 

pravidelné reporty o poskytnutých 

príspevkoch, ktoré predkladá predsedovi vlády 

Slovenskej republiky, ministrovi vnútra 

a členom krízového štábu. Zabezpečuje tiež 

samotnú výplatu príspevkov na účty obcí.  

Príspevky za ubytovanie odídencov 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

vypláca od 26.2.2022, vždy spätne za uplynulý 

mesiac, pričom doposiaľ ubytovateľom 

vyplatilo za sedem mesiacov účinnosti právnej 

úpravy (za mesiac február 2022 a marec 2022 

sa vyplácali príspevky v jednom termíne) 

celkovo 29 881 263 €. Vychádzajúc z aktuálne 

platného nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní 

príspevku za ubytovanie odídenca možno 

predpokladať, že celková výška vyplatených 

príspevkov za ubytovanie odídencov bude ku 

koncu februára 2023 predstavovať sumu 

blížiacu sa k 70 miliónom eur. Väčšina 

použitých finančných prostriedkov bude 

refundovaných prostredníctvom európskych 

fondov, o čo už Slovenská republika požiadala 

príslušné európske orgány.  

Počet ubytovaných odídencov 

u súkromných osôb sa pohybuje od takmer 

27 000 až do skoro 34 000, avšak od mája 2022 

sa tento počet mierne znižuje. Rovnaký trend 

je možné sledovať pri počte ubytovateľov, 

ktorí žiadali o uhradenie príspevku za 

ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle 

prostredníctvom Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Najpravdepodobnejším 

dôvodom mierneho poklesu ubytovaných 

odídencov je ich odchod do západnej Európy, 

časť Ukrajincov sa v letných mesiacoch vrátilo 

domov na Ukrajinu. Vzhľadom na dynamický 

vývoj udalostí u nášho východného suseda 

a tiež nástup zimných mesiacov sa situácia 

môže v najbližších týždňoch a mesiacoch 

veľmi rýchlo zmeniť a príchod odídencov na 

naše územie môže opätovne enormne stúpnuť 

a vytvoriť tlak na štátne orgány, samosprávy 

a aj samotných ubytovateľov. 
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Tabuľka: Zdroj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Mesiac Celková suma 

vyplatených príspevkov  

Počet žiadateľov o 

príspevok 

Počet ubytovaných 

odídencov 

Marec 2 826 196,50 € 7.218 26.933 

Apríl  4 901 889,50 € 8.765 33.832 

Máj  5 675 059,00 € 8.969 34.984 

Jún  5.731.166,00 € 8.371 31.093 

Júl  5,483.940,00  € 7.779 28.139 

August  5.264.012,00  € 7.514 26.857 

 

 

Integrácia odídencov alebo návrat do 

rodnej krajiny 

Migračná politika a integračná politika 

na Slovensku je pre vrcholných predstaviteľov 

štátu skôr marginálny problém a dlhodobo je 

na pokraji sociálneho a politického dialógu, 

akoby v tieni naliehavejších aktuálnych 

sociálnych, politických a ekonomických 

problémov. Európska komisia však v tejto 

oblasti vyvíja neustále tlaky na členské krajiny, 

aby sa v zmysle európskej migračnej a 

integračnej politiky sústredili na aspekt 

ľudského a kultúrneho potenciálu migrantov, 

ktorí sú v podmienkach účinne riadenej 

migrácie zdrojom obohatenia a ekonomického 

prínosu pre prijímajúcu spoločnosť. 

Dodržiavanie základných práv migrantov a 

utečencov, zamedzenie ich diskriminácie 

a zabezpečenie rovnosti príležitostí sa tak 

stávajú kľúčovými pre integráciu i zachovanie 

sociálnej súdržnosti. 

Otázka integrácie cudzincov sa 

postupne dostáva do popredia najmä 

v súvislosti s vojenským konfliktom na 

Ukrajine a už dnes je jasné, že Slovensko sa 

závažnej úlohe integrácie cudzincov do 

spoločnosti, ako členská krajina Európskej 

únie, nevyhne a nemôže ju naďalej odkladať 

na „vedľajšiu koľaj“. Aktuálna svetová 

ekonomická a energetická kríza príchod 

migrantov a potreba ich integrácie sa neustále 

zvýrazňuje, a preto je posilnenie integračných 

opatrení voči cudzincom, ktorí žijú v 

Slovenskej republike a prispievajú k rozvoju 

ekonomiky Slovenska, mimoriadne dôležité. 

Štátne orgány sa musia sústrediť na 

prípravu opatrení pre novo prichádzajúcich 

cudzincov, ktorých počet bude najbližších 

rokoch narastať, čo si bude vyžadovať 

prejavenie solidarity a súdržnosť našej krajiny 

voči cudzincom a preventívne pôsobenie proti 
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javom, akými sú sociálna exklúzia10 a prípadná 

segregácia, resp. predchádzanie sociálnym 

nepokojom. Začiatok realizácie integračných 

opatrení bude absolútne nevyhnutný aj 

z dôvodu, že Európska komisia si ako jeden 

z hlavných zámerov v oblasti azylovej právnej 

úpravy stanovila vypracovať spoločnú politiku 

v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej 

ochrany, ktorý bude vypracovaný v súlade so 

Ženevským dohovorom o právnom postavení 

utečencov z 28. júla 1951 a s jeho protokolom 

z 31. januára 1967, s cieľom poskytnúť 

zodpovedajúce právne postavenie každému 

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 

potrebuje medzinárodnú ochranu, a zabezpečiť 

dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia alebo 

vrátenia.  

Základnou myšlienkou politiky 

postupnej integrácie odídencov z Ukrajiny, 

ktorí budú mať záujem dlhodobo zostať na 

našom území, je vytvoriť adekvátne 

podmienky pre zhodnotenie ich potenciálu pre 

ekonomický a spoločenský rozvoj regiónov 

Slovenska, ktoré majú predpoklady na 

zvládnutie ich začlenenia do spoločnosti. Tieto 

regióny môžu byť prihraničné, pretože 

odídenci z Ukrajiny preferujúci blízkosť 

k vlasti, prudko sa rozvíjajúce s nedostatkom 

                                                           
10 Sociálna exklúzia je širší koncept než chudoba, 

vyjadruje riziko marginalizácie a vylúčenia pre 

indivídua a skupiny vo viacerých oblastiach života 

a vždy zahŕňa chudobu, kým chudoba nemusí vždy 

zahŕňať sociálnu exklúziu. Jedná sa o dynamický 

koncept, ktorý vystihuje viacrozmernú povahu 

mechanizmov a procesov, ktorými sú jednotlivci a 

skupiny vylúčené zo sociálnej výmeny, z konania a 

pracovnej sily alebo tie, ktoré o rozvojový 

potenciál prišli  v dôsledku straty obyvateľstva 

v nedávnej minulosti.  Zároveň je snahou 

vytvoriť podmienky pre ich adekvátne, 

dôstojné a nekonfliktné spolužitie v slovenskej 

spoločnosti.  

Aktuálnym cieľom integračných 

opatrení a úsilia orgánov verejnej správy 

a súkromných právnických a fyzických osôb je 

najmä poskytnutie dôstojného a bezpečného 

bývania pre odídencov, ktorých terajší život na 

území Slovenska je poznamenaný stratou 

istoty, domova, práce a neraz i blízkych členov 

rodiny. Z dôvodu, že takmer 80 %-nú väčšinu 

skupiny  odídencov z Ukrajiny predstavujú 

ženy a deti a ďalšie zraniteľné skupiny, ako sú 

seniori alebo ľudia so zdravotným 

znevýhodnením, je mimoriadne dôležité 

navrhované integračné opatrenia prijímať aj so 

zreteľom na ich špecifickú situáciu 

a požiadavku najlepšieho záujmu detí. Štát 

a príslušné inštitúcie musia klásť zvýšený 

dôraz na otázky poskytovania služieb 

duševného zdravia a vzdelávania.  

Cieľom integračnej politiky je neustále 

podporovať orgány územnej samosprávy 

k tomu, aby mimoriadne komplikovaný a 

komplexný proces migrácie chápali v kontexte 

nárokov sociálnej integrácie, z vytvárania identity; ide 

dokonca až za participáciu na pracovnom živote a 

prejavuje sa v oblastiach bývania, vzdelávania, zdravia 

a prístupu k službám. 

Pre viac informácií pozri: <https://sapn.info/co-je-to-

chudoba/socialna-exkluziavylucenie/>. 
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potreby koordinovaného postupu všetkých 

zainteresovaných verejnoprávnych orgánov 

a iných osôb, ktorým zákon zveril povinnosti 

a úlohy na danom úseku. Cudzincov, 

azylantov, migrantov a odídencov je potrebné 

vnímať ako osobitnú kategóriu obyvateľstva a 

prihliadať na ich špecifické potreby a prestať 

presadzovať a aplikovať prekonanú myšlienku 

začleňovania cudzincov výhradne pod 

strategické plány na podporu 

marginalizovaných skupín. Integračná politika 

však zároveň nástojí na potrebe zabezpečiť 

primerané ubytovanie cudzincom, najmä pre 

tých najzraniteľnejších ako sú obete 

obchodovania s ľuďmi, azylanti, cudzinci s 

doplnkovou ochranou, maloletí bez sprievodu, 

a to v nevyhnutných prípadoch, kedy sú tieto 

osoby odkázané na pomoc od druhých. 

Slovensko, ako aj ostatné členské štáty 

Európskej únie, budú vzhľadom na 

skutočnosť, že na území Ukrajiny neustále 

prebieha invázia Ruska, aj naďalej 

preukazovať jednotu a silu a Ukrajine budú 

poskytovať koordinovanú humanitnú, 

politickú, finančnú a materiálnu pomoc. 

Príspevok za ubytovanie odídencov 

predstavuje jeden z najefektívnejších nástrojov 

integrácie osôb, ktoré majú záujem zostať na 

našom území dlhodobo. Zároveň je 

motivačným prvkom aj pre obyvateľov 

                                                           
11 Pre viac informácií pozri: 

<https://www.aktuality.sk/clanok/EfVz92x/stat-sa-

musi-s-pomocou-samospravam-zobudit-odidenci-z-

Slovenska, ktorí dokážu v rámci svojich 

možností pomôcť ľuďom postihnutých 

vojenským konfliktom. Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky pripravilo kvalitné 

technické a legislatívne riešenia, ktoré 

implementujú proces vyplácania príspevkov za 

ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle do 

praxe a aj napriek viacerým novým 

administratívnym povinnostiam je potrebné 

konštatovať, že daný postup je nastavený 

správne a zo strany občanov a aj samotných 

odídencov vnímaný pozitívne.11 
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