
 

 

 

Vážený pán minister, 

 

Amnesty International Slovensko od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu, 24. februára 2022, 
sleduje situáciu na slovensko-ukrajinskej hranici a opatrenia prijímané s cieľom pomôcť ľuďom 
na úteku z Ukrajiny. Zároveň by som Vás rád požiadal o odpovede na nižšie uvedené otázky o 
postupe pri poskytovaní dočasného útočiska a poskytovaní pomoci a podporných službách.  

 

Poskytovanie dočasného útočiska 

Vítame rozhodnutie o poskytovaní dočasného útočiska, ktoré vláda prijala dňa 28. februára 
2022 s platnosťou od 1. marca 2022. Dočasné útočisko je najjednoduchším spôsobom ochrany 
pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry. Ukrajinským 
občanom a občiankam umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej 
starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelávaniu. 

Pred vojnou na Ukrajine však utekajú aj ľudia s iným ako ukrajinským občianstvom, ktorí žili 
na území Ukrajiny, na ktorých sa status doteraz prijatého dočasného útočiska na Slovensku 
nevzťahuje. Na Ukrajine žije približne pol milióna ľudí iných národností. Ukrajina bola tiež 
cieľovou krajinou pre ľudí,  ktorí hľadali útočisko pri úteku z Ruska, Bieloruska a krajín Strednej 
Ázie. Podľa UNHCR v polovici roku 2020 Ukrajina hostila 2 218 uznaných utečencov a utečeniek 
a osôb s doplnkovou ochranou a približne 2 300 žiadateľov a žiadateliek o azyl. 

Populácia Ukrajiny je rôznorodá a zahŕňa skupiny obyvateľstva z približne 60 krajín. 

Považujeme za nutné, aby bolo dočasné útočisko poskytované všetkým ľuďom, ktorí utekajú 

z Ukrajiny, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a vrátane ľudí inej ako ukrajinskej národnosti, v 

súlade so smernicou o dočasnej ochrane, ktorú Rada Európskej únie aktivovala 3. marca 2022. 

Smernica sa vzťahuje aj na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu a osoby bez štátnej 

príslušnosti s pobytom na Ukrajine, osoby s dlhodobým pobytom na Ukrajine, žiadateľov o azyl 

https://rovienna.iom.int/news/harnessing-potential-human-mobility-ukraine
https://www.unhcr.org/ua/en/refugees-asylum-seekers#:~:text=As%20of%20mid%2D2020%2C%20Ukraine,including%20persons%20from%2060%20countries.


z Ukrajiny a osoby, ktoré mali pobyt na Ukrajine, avšak situácia v krajine pôvodu im 

neumožňuje bezpečný návrat. 

Pripravuje Slovenská republika takýto krok, ktorý by výrazným spôsobom napomohol k 
zvládnutiu kritickej situácie, ktorej čelia všetci ľudia, ktorí boli kvôli invázii Ruskej federácie 
nútení opustiť Ukrajinu? 

 

 

Rovnosť v poskytovaní pomoci a podporných služieb 

Rovnako je potrebné zabezpečiť rovnosť v prístupe k pomoci a podporným službám zo strany 
štátu a samospráv pre ľudí na úteku priamo v prihraničných oblastiach. Odlišný prístup k 
pomoci a službám (vrátane poskytovania dočasného ubytovania či zabezpečenia voľného 
pohybu) pre ľudí na základe ich štátnej príslušnosti či príslušnosti k rasovej alebo etnickej 
skupine je neprijateľnou diskrimináciou a porušovaním ľudských práv. Považujeme preto za 
potrebné zaviesť účinné preventívne a kontrolné mechanizmy s cieľom zamedziť riziku 
diskriminácie. 

Vzhľadom na závažnosť situácie je nutné, aby Slovenská republika veľmi dôrazne pristupovala 
k otázke diskriminácie ľudí, ktorí museli utiecť z Ukrajiny. Aké mechanizmy kontroly Slovenská 
republika doposiaľ prijala, aby v maximálnej možnej miere eliminovala riziko ich diskriminácie? 

 

 

 

 

Rado  Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko 

 


