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Vec 
Aktualizácia usmernenia k poskytovaniu bezplatnej prepravy občanom Ukrajiny 

Vážený dopravca, 

v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na základe uznesenia vlády č. 144/2022 
z 28. februára 2022 spojenú s hromadným prílevom vojnových utečencov (ďalej len „občan 
Ukrajiny") v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine v spojení s § 29 ods. 2 zákona 
č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
si Vám dovoľujeme zaslať aktualizované inštrukcie k poskytovaniu bezplatnej prepravy občanom 
Ukrajiny v zmysle listu č. 04265/2022/OVD-39 10179/2022 zo dňa 01. 03. 2022. 

S účinnosťou od 04. 05. 2022 sa bude bezplatná preprava občanom Ukrajiny (vrátane 
príručnej/cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat podľa platného Prepravného poriadku 
dopravcu) poskytovať za nasledovných podmienok, pričom žiadame o akceptáciu nižšie 
uvedených dokladov, ktoré sa preukazujú bezprostredne pri nástupe do vozidla vodičovi: 

preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo doklad 
vo formáte A4 „Potvrdenie o udelení/predÍžení tolerovaného pobytu na území 
Slovenskej republiky" s označením „ODÍDENEC" podľa vzoru v Prílohe č. 1 s ich 
akceptáciou najskôr od dátumu 01. 03. 2022 (dieťa do dovŕšenia 6. roku veku len v 
sprievode osoby od dovŕšenia 15. roku veku), 

alebo, v prípade, že nie je k dispozícii vyššie uvedené, 

cestovný doklad s fotografiou vo fyzickom vyhotovení v originálnej forme, resp. dočasný 
cestovný doklad (napr. cestovný pas), 
preukaz totožnosti s fotografiou vo fyzickom vyhotovení v originálnej forme, 
rodný list dieťaťa, ak nie je k dispozícii cestovný doklad, resp. iný preukaz totožnosti 
(dieťa do dovŕšenia 6. roku veku len v sprievode osoby od dovŕšenia 15. roku veku). 

Telefón Fax IČO E-mail Internet 
048/4325111 048/4325515 37828100 podatelna@bbsk.sk www.bbsk.sk 



Zároveň by sme Vás chceli požiadať o súčinnosť pri zdieľaní tejto informácie najmä na 
Vašom webovom sídle, na autobusových staniciach, prípadne iným vhodným spôsobom. 

S pozdravom 

Prílohy: 

1. Vzor potvrdenia o udelení/predÍženi tolerovaného pobytu
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Príloha 1 Vzor potvrdenia o udelení/predÍžení tolerovaného pobytu 

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU 

úrad hraničnej a cudzineckej policle 

riaditeľstvo RHCP Bratislava 

oddelenie cudzineckej polície PZ EC2 Nitra 

ODÍDENEC 

POTVRDENIE O UDELENi / PREDL.ÍENÍ TOLEROVANÉHO POBYTU 
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

MENO/NAME: ANNA 

PRIEZVISKOISURNAME: MODELKA 

DÁTUM NARODENIAIDATE OF BIRTH: 4.1.1977 

MIESTO NARODENIA/PLACE OF BIRTH: UZHOROD 

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/CITIZEN: UKRAJINA 

NÁRODNOSŤ/NA TIONALITY: 

IDENTIAKÁTOR/IDENTIFIER: 2100212683 RODNÉ ČÍSLO/PERSONAL NUMBER: 77010419224 

CESTOVNÝ DOKLAD/PASSPORT: 

TRVALÉ BYDLISKO/ PERMANENT ADDRESS: UZHOROD, UKR 

'PREDCHÁDZAJÚCI POBYT/ PREVIOUS RESIDENCE: 

ADRESA POBYTU NA ÚZEMÍ SR/ RESIDENCE IN SR: BRATISLAVA.STARÉ MESTO BRATISLAVA I SVK 

OTECIFATHER: 

MA TKA/MOTHER: 

Oddelenie cudzineckej pollcle PZ OCP PZ Nitra uderujelpredlžuje povolenie na tolerovaný 

pobyt na území Slovenskej republiky menovanému cudzincovi na dobu od 4.3.2022 do 31.12.2022 

POZNÁMKY/NOTES: ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ROZSAHU§ 22 ODS. 5 ZÁKONA O AZYLE 

Poueenie: Potvrdenie o udelenl/preditenl tolerovaného pobytu je doklad oprávňujúc! na pobyt 
v Slovenskej republike a Je platné len na území SR./ lnstruction: Conflrmatlon about granting/extanding 
tolerated &tay 1s a certiflcate whlch Justlfy a stay on a terrltory of Slovak Republlc and 1s valid onty on 
a territory of Slovak Republlc. 

podpis cudzinca 

•vyplnlt' len v prípade ak sa nezhoduje s 
trvalým pobytom 

EC-ECNR 1-220304-003< 

UKR7701049224<<<<<18 

podpis a pečiatka OCP PZ 


