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Klauzula o výhrade k zdrojom a informáciám
Táto správa bola spracovaná v súlade s Usmernením riaditeľa migračného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), ktorým sa upravuje postup pri spracovaní
informácií o krajine pôvodu žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej
ochrany na území Slovenskej republiky a vzájomná spolupráca medzi odbormi, 2018.
V správe boli použité starostlivo vybrané zdroje v súčasnosti dostupné odboru
dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce (ODZS). Informácie o každom použitom zdroji sú
v správe uvedené formou odkazu v poznámke pod čiarou. Informácie o krajine pôvodu
obsiahnuté v tejto správe boli preskúmané, vyhodnotené a analyzované s maximálnou
starostlivosťou v rámci obmedzeného časového rámca. Informácie o krajine pôvodu
pochádzajú zo zdrojov v jazykoch, v ktorých ich je možné vyhľadať, zohľadňujúc jazykové
znalosti zamestnancov ODZS. Informácie o krajine pôvodu v správe však nemožno považovať
za vyčerpávajúce ani definitívne pre posúdenie konkrétnej žiadosti o udelenie azylu alebo
o poskytnutie doplnkovej ochrany. Ak konkrétna udalosť, osoba alebo organizácia nie je
uvedená v správe, neznamená to, že sa udalosť neuskutočnila alebo že osoba alebo
organizácia neexistuje.
Termín "utečenec", "riziko" a podobná terminológia sa používajú ako generická terminológia
a nie v právnom zmysle, ako sa uplatňuje v acquis EÚ o azyle, Dohovore o utečencoch z roku
1951 a Protokole z roku 1967 o právnom postavení utečencov.
Informácie uvedené v správe neodrážajú názor migračného úradu MV SR, ani akékoľvek
politické stanovisko.
Klauzula o výhrade k použitiu správy
Táto správa je určená len na vymedzené účely v rámci vecnej pôsobnosti zadávateľa.
Zdroje informácií o krajine pôvodu použité v tejto správe môžu byť citované, nie však správa
samotná.
Správu (vrátane prekladu do slovenského jazyka) nemožno bez predchádzajúceho súhlasu
migračného úradu MV SR šíriť alebo rozmnožovať (čiastočne ani úplne).
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UKRAJINA :
Sociálna starostlivosť o obyvateľov vysídlených
z Krymského poloostrova
Aktualizácia operatívnej správy UNHCR o Ukrajine za obdobie 2. – 22. apríl 2016 popisuje
pretrvávajúce problémy vnútorne vysídlených osôb v prístupe k štátnej pomoci.
‘Prístup k sociálnej pomoci pre vnútorne vysídlené osoby bol naďalej komplikovaný v
dôsledku zmien zákonov o právach a slobodách vnútorne vysídlených osôb, ktoré
nadobudli právoplatnosť 13. januára. Štátna migračná služba (SMS) už viac nemusí
označovať certifikáty vnútorne vysídlených osôb pečiatkami. Toto spôsobilo ďalšie
prekážky vnútorne vysídleným osobám, využívajúcim poskytovanie pomoci z dôvodu
rozdielneho výkladu a implementácie legislatívnych zmien úradmi.‘ 1
Aktualizácia operatívnej správy UNHCR o Ukraine za obdobie 10. február – 2. apríl 2016
priniesla informácie o zmene v procese registrácie vnútorne vysídlených osôb a vyplácaní
dávok sociálnej pomoci a dôchodkov.
‚Bola prijatá rezolúcia, ktorou sa mení spôsob, akým sú IDP vyplácané sociálne dávky
a dôchodky. Zmeny by mohli viesť k rušeniu registrácií IDP a k zhoršeniu prístupu k
pomoci tými, ktorí žijú v oblastiach nekontrolovaných vládou. ...
Dňa 14. marca Rada ministrov prijala Rezolúciu č. 167, ktorým sa menia Rezolúcie č.
1596/1999, 509/2014 a 637/2014. ... Novela rezolúcie č. 509/2014 znamená, že
Oddelenie sociálnej politiky a Štátna migračná služba viac nezaregistruje vnútorne
vysídleným osobám inú adresu, než je adresa ich trvalého bydliska. Podľa Dánskej
rady pre utečencov sú doteraz desiatky tisíc vnútorne vysídlených osôb registrované
s adresami iného ako trvalého pobytu. Táto zmena by mohla viesť k značnému počtu
zrušených registrácií IDP. Novela rezolúcie č. 637/2014 ustanovila Oschadbank ako
jedinú inštitúciu, vyplácajúcu sociálne dávky a dôchodky zo štátneho a miestnych
rozpočtov. Táto zmena nadobudne platnosť pre všetky vnútorne vysídlené osoby od 1.
júla a bude vyžadovať, aby každý poberateľ finančnej sociálnej pomoci alebo penzie
mal otvorený účet v Oschadbank. Nový proces zahŕňa vydávanie elektronických
preukazov a vyžaduje, aby si poberatelia vyzdvihovali dávky či penzie osobne. To
ovplyvní najmä registrované vnútorne vysídlené osoby s pobytom vo vládou
nekontrolovaných oblastiach, z ktorých mnohí sú závislí na priateľoch a príbuzných,
ktorí im doteraz vyberali sociálne dávky a dôchodky v ich mene.‘2
Správa UNHCR „Ukrajina : Prehľad štátnej pomoci vnútorne vysídleným osobám“ z januára
2016 uvádza :
„Podľa zákona č. 1636-VII z 12. 8. “O vytvorení voľnej ekonomickej zóny Krym
a postihoch špecifikách pri vykonávaní ekonomickej aktivity na dočasne okupovanom
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UNHCR – Aktualizácia operatívnej správy. 2. – 22. 4. 2016. http://www.unhcr.org/5614d3fb9.html, navštívené 4. 5. 2016.
UNHCR – Aktualizácia operatívnej správy. 10.2. – 2. 4. 2016. http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1461053289_unhcrukraine-operational-update-01apr16-final.pdf, Navštívené 6. 5. 2016.
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území”, IDP z Krymu sú vyňaté z povinnosti hypotekárnych splátok nehnuteľností na
území, ktoré bolo okupované po podpísaní hypotekárnej zmluvy.‘3
Ministerstvo zahraničných vecí USA v správe o stave ľudských práv hodnotí vývoj sociálnej
starostlivosti na Ukrajine v roku 2015 nasledovne :
‚Vnútorne vysídlené osoby (IDP) čelili problémom s obstarávaním si právnych
dokumentov, prístupu ku vzdelaniu, dôchodkom, finančným inštitúciám a zdravotnej
starostlivosti. ...
Podľa zákona je vnútorne presídleným osobám poskytovaných 880 hrivien (37$)
mesačne pre deti a osoby so zdravotným postihnutím a 440 hrivien (18$) mesačne pre
práceschopných dospelých. Rodiny môžu obdržať viac ako 2400 hrivien (100 $)
mesačne. Podľa zákona by vláda mala poskytovať vnútorne presídleným osobám
bývanie, ale za týmto účelom neprijala účinné opatrenia. V priebehu roka sa v krajine
zlepšil registračný proces IDP a prerozdeľovanie humanitárnej pomoci. Humanitárne
skupiny majú dobrý prístup do oblastí pod kontrolou vlády.‘4
Dokument UNHCR „Odporúčania ohľadom potreby medzinárodnej ochrany vo vzťahu
k vývoju na Ukrajine – Update III. September 2015“ uvádza informácie o rozsahu a formách
pomoci, poskytovanej vládou vnútorne premiesteným osobám z konfliktných regiónov
východnej Ukrajiny :
‚Presné štatistiky o počte navrátených osôb ostávajú nedostupné, pretože registračný
systém neposkytuje údaje o návratoch alebo sekundárnych presunoch v rámci krajiny.
Podľa monitorovacích správ a na základe informácií získaných z rozhovorov sa ľudia
navracajú do svojich domovských oblastí, ak to zlepšenie bezpečnostnej situácie
dovolí. ...
V októbri 2014 kabinet ministrov prijal Rezolúciu 509, ktorá ustanovila unifikovaný
registračný systém pre vnútorne presídlené osoby (IDP), ktorý prevádzkuje
ministerstvo sociálnych vecí. Aj napriek zvyšujúcemu sa počtu registrovaných
vnútorne vysídlených osôb, niektoré skupiny čelili administratívnym prekážkam pri
registrácii. To sa týkalo hlavne osôb, ktoré nemali požadovanú dokumentáciu (najmä
príslušníci menšinových skupín, ako napr. Rómovia) a novonarodených deti s rodnými
listami, vydanými v NGCAs (vládou nekontrolovaných oblastiach Ukrajiny). ...
IDP, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli zaregistrovať, alebo ktoré sa dobrovoľne
nezaregistrovali, údajne nemali prístup k štátnej pomoci, vrátane jednak špeciálnej
finančnej pomoci pre vnútorne presídlené osoby, ako aj pravidelných sociálnych
benefitov. Niektoré humanitárne organizácie tiež od IDP vyžadovali registráciu, než
im poskytli pomoc. ...
V marci 2015 kabinet ministrov prijal novú rezolúciu o zmene registračných postupov
pre IDP. Zmeny ustanovili nutnosť verifikácie pobytu IDP zákon presadzujúcimi
orgánmi a možnosť zrušenia ich registrácie, ak by sa zistlo, že osoba nežije
v nahlásenom mieste svojho pobytu. V dôsledku toho boli údajne viac ako 8000 IDP
osobám zrušené registračné certifikáty potom, ako neboli kontrolnými orgánmi
zastihnuté počas "náhodných" kontrol ich pobytu. Rezolúcia viedla k obavám z
3

UNHCR - Ukrajina : Prehľad štátnej pomoci vnútorne vysídleným osobám - Január 2016.
http://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-overview-state-assistance-idps-january-2016-enruuk, navštívené 13. 1. 2017.
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Ministerstvo zahraničných vecí USA – Správa o stave ľudských práv za rok 2015 v krajine - UKRAJINA .
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper, navštívené 9. 12. 2016.
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obmedzenia slobody pohybu, vzhľadom na problematický proces deregistrácie na
jednom mieste a následnej registrácii v inej lokácii. Väčšina vnútorne vysídlených
osôb sa totiž presunula aspoň raz po svojom počiatočnom vysídlení, často kvôli
nedostatočnej asistencii a/alebo pracovných príležitostí v cieľovej lokácii svojho
prvého presunu. ...
Od novembra 2014 ukrajinské orgány prijali niekoľko opatrení na reguláciu
pohybu osôb a prepravy nákladu cez kontaktnú líniu medzi GCA (vládou
kontrolovanými oblasťami) a NGCA. Od januára 2015 je nutné mať povolenie na
obojsmerné prekročenie kontaktnej línie. Tento postup značne obmedzoval slobodu
pohybu a možnosti opustiť konfliktom postihnuté oblasti, ako aj návraty domov. ...
Ďalšie nové predpisy ďalej obmedzili pohyb tovaru, vrátane potravín a liekov, do
NGCA. Toto údajne viedlo k prudkému zhoršeniu humanitárnej situácie v NGCA s
akútnym nedostatkom potravín, liekov a hygienických potrieb. ...
Aj keď humanitárna pomoc je distribuovaná deťom a osobám starším ako 60 rokov,
nezamestnaní dospelí (21-60 rokov) nemajú nárok na podporu. Mnohé plnoleté osoby
boli zraniteľné kvôli nedostatku pomoci, ako aj pracovných príležitostí v NGCA. Po
zmenách z 12. júna bola verejná doprava medzi GCA a NGCA zrušená, čo ešte sťažilo
pohyb osôb cez kontaktnú líniu. ...
V marci 2015 vláda rozšírila program finančnej pomoci pre vnútorne presídlené
osoby. Avšak vo väčšine prípadov je poskytovaná finančná pomoc stále nedostatočná
na pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu, oblečenie, lekársku starostlivosť a ďalšie
základné výdavky. ...
Navyše nie je zavedený systém vyplácania kompenzácií za poškodený alebo zničený
majetok v NGCA.
Určité skupiny vysídlených osôb hlásili problémy pri uspokojovaní základných
životných potrieb. To sa týkalo osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a inými
postihnutiami, osôb v preddôchodkovom veku, žien - samoživiteliek domácností
a starších osamelých osôb bez podpory rodiny a komunity. ...
Izolované nemobilné osoby v NGCA boli obzvlášť zraniteľné. Vzhľadom na rozpad
systému sociálnych služieb v NGCA, najmä vo vidieckych oblastiach a v oblastiach
GCA v blízkosti kontaktnej línie, tieto osoby môžu zostať bez prístupu k pomoci aj
dlhšiu dobu. Ľudia žijúci v ústavoch sociálnej starostlivosti boli tiež v ohrození –
objavili sa správy o ich zvýšenej úmrtnosti v dôsledku stresu, podvýživy a nedostatku
liekov v niektorých zariadeniach. Staršie vnútorne vysídlené osoby a osoby so
zdravotným postihnutím, ktoré pred konfliktom mali nárok na dotované lieky, k nim
teraz údajne majú sťažený prístup, nakoľko obmedzený rozpočet zdravotníctva
v postihnutých oblastiach mnohé liečivá znedostupnil. Objavovali sa aj správy o
prerušení dodávok a nedostatku životne dôležitých liekov pre vnútorne presídlené
osoby.‘5
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