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ni jej zamestnaniu týmto spôsobom. Tejto
osobe zostá va doklad o oprá vnenı́ na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vydaný Migrač ný m ú radom MV SR a zdravotná starostlivosť
je jej uhrá dzaná v rozsahu verejné ho zdravotné ho poistenia na zá klade zmluvy so Vš eobecnou zdravotnou poisťovň ou.
Osobitné povinnosti zamestnávateľa pri
zamestnávaní osoby s udelenou medzinárodnou ochranou (štátny príslušník tretej
krajiny) v zmysle Zákona o službách zamestnanosti

•

Zamestná vateľ je povinný vyžiadať si od

štátneho príslušníka tretej krajiny pred
jeho prijatím do zamestnania platný doklad
o pobyte. Zamestná vateľ je povinný uchová vať kó piu dokladu o pobyte alebo iné ho oprá vnenia na pobyt najmenej poč as trvania zamestnania š tá tneho prı́sluš nı́ka tretej krajiny.
• Zamestná vateľ je povinný písomne informovať príslušný úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny o ná stupe do zamestnania a
skonč enı́ zamestnania š tá tneho prı́sluš nı́ka
tretej krajiny najneskô r do siedmich pracovný ch dnı́ od ná stupu do zamestnania a najneskô r do siedmich pracovný ch dnı́ od skonč enia
zamestnania.

Obč ianske združ enie Marginal v obdobı́ od
1.4.2014 do 31.3.2015 realizuje na ú zemı́ stredné ho a vý chodné ho Slovenska individuá lny projekt
STEP 2, ref. č ı́slo SK 2013 ERF OC 2/1 5inancovaný
z Euró pskeho fondu uteč encov, vš eobecný program Solidarita pri riadenı́ migrač ný ch tokov zameraný na integrá ciu osô b s udelený m azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou.

MARGINAL

Projekt STEP 2
• poskytovanie sociá lnej, prá vnej a psychologickej pomoci a asistencie
• poskytovanie 5inanč nej a materiá lnej pomoci
• poskytovanie doplnkovej zdravotnej pomoci
• pomoc pri hľadanı́ vhodné ho ubytovania a zamestnania
• vý uč ba slovenské ho jazyka a sociokú ltú rnej
orientá cie
• preplá canie rekvali5ikač ný ch kurzov

Zamestnávanie osôb
s udeleným azylom a
s poskytnutou
doplnkovou ochranou na
území Slovenskej
republiky

• voľnoč asové aktivity
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Ostatné povinnosti zamestnávateľa sú rovnaké ako pri zamestnávaní občanov Slovenskej republiky (prihlásenie do Sociálnej
poisťovne, odvod daní a pod.)
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Základné informácie o zamestnávaní osôb s udelenou medzinárodnou ochranou
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
rozhoduje na základe žiadosti o azyl o
udelení medzinárodnej ochrany vo
forme azylu alebo doplnkovej ochrany.
Azyl (politický a humanitný ) je najvyš šia
forma medziná rodnej ochrany a udeľuje
sa na dobu neurč itú . Azyl na ú č el zlú č enia
rodiny sa prvý krá t udeľuje na obdobie
troch rokov s mož nosťou predl9ženia na
dobu neurč itú .
Azylant sa považ uje sa cudzinca, ktoré mu
sa udelil trvalý pobyt.
Doplnková ochrana sa na ú zemı́ Slovenskej republiky poskytuje na obdobie jedné ho roka s mož nosťou opakované ho
predl9ženia na obdobie dvoch rokov.
Osoba s doplnkovou ochranou sa považ uje za cudzinca, ktoré mu sa udelil prechodný pobyt.

Osoby s udeleným azylom alebo
s poskytnutou doplnkovou ochranou
sú v zmysle Zákona o službách zamestnanosti znevýhodnenými uchádzačmi
o zamestnanie.

Osoby s udeleným azylom a s poskytnutou doplnkovou ochranou môžu na území Slovenskej
republiky pracovať bez pracovného povolenia (§ 23a ods. 1 písm. i) a j) zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti) s rovnakými
právami
ako slovenskí občania.
Doklady
Osobe s udeleným azylom je vydaný zo strany
oddelenia cudzineckej polı́cie PZ SR doklad o
pobyte s platnosťou na desať rokov (tri roky –
azyl na ú č el zlú č enia rodiny). Na doklade o pobyte
je uvedený ako druh pobytu trvalý pobyt a poznámka azyl.
Ak azylant nevlastnı́ pas tak mu je vydaný cestovný doklad cudzinca s platnosťou na dva roky.
Doklady budú po vyprš anı́ platnosti na zá klade
ž iadosti opä tovne vydané .
Osobe s poskytnutou doplnkovou ochranou je
vydaný zo strany oddelenia cudzineckej polı́cie PZ
SR doklad o pobyte s platnosťou na dva roky.
Na doklade o pobyte je uvedený ako druh pobytu
prechodný pobyt a poznámka doplnková
ochrana.
Ak tá to osoba nevlastnı́ pas tak je jej vydaný cudzinecký pas s platnosťou na jeden rok.
Doklady budú po vyprš anı́ platnosti na zá klade
ž iadosti predl9žené , resp. opä tovne vydané .

Zdravotné poistenie
Osobe s udeleným azylom je zdravotná starostlivosť poskytovaná bezplatne na celom
ú zemı́ Euró pskej ú nie v rozsahu verejného
zdravotného poistenia prostrednı́ctvom vybranej zdravotnej poisťovne.
Po uzavretı́ pracovnoprá vneho vzťahu zamestná vateľ prihlá si azylanta v jeho vybranej zdravotnej poisťovni ako zamestnanca.
Osobe s poskytnutou doplnkovou ochranou
je zdravotná starostlivosť poskytovaná na
ú zemı́ Slovenskej republiky bezplatne v rozsahu verejného zdravotného poistenia prostrednı́ctvom Vš eobecnej zdravotnej poisťovne. Migrač ný ú rad MV SR vydá va tejto osobe
doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti („ruž ová kartič ka“).
Po uzavretı́ pracovné ho pomeru založ ené ho
pracovnou zmluvou sa musı́ osoba s poskytnutou doplnkovou ochranou registrovať vo vybranej zdravotnej poisťovni, ktorá jej vydá
preukaz poistenca. Ná sledne zamestná vateľ
prihlá si tú to osobu v jej vybranej zdravotnej
poisťovni ako zamestnanca.
Pri uzatvorenı́ pracovnoprá vneho vzťahu mimo pracovné ho pomeru (dohoda o pracovnej
č innosti, dohoda o vykonanı́ prá ce, brigá dnická
č innosť) sa tá to osoba v zmysle zá kona o zdravotnom poistenı́ nemôže registrovať vo vybranej zdravotnej poisťovni, čo však nebrá-

