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Výstup zo zasadnutia KŠ OÚ Senec, 

ktoré sa konalo dňa 9.3.2022. 

 

 Rokovania sa zúčastnili: prednostka Okresného úradu Senec, riaditeľ Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Senci, zástupca za Hasičskú stanice Senec, zástupca za 

Ozbrojené sily SR, primátor mesta Senec, riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

v Pezinku, zástupca za Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR Hlavné mesto Bratislava 

a vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu Senec.  

 

Zasadnutie KŠ OÚ Senec bolo iniciované z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine 

a možností prijatia vhodných opatrení pre zvládnutie hromadného prílevu utečencov z Ukrajiny 

do okresu Senec ako aj možnostiach pomoci týmto utečencom.  

Závery zo zasadnutia: 

• Okresný úrad Senec bude včas informovať obce a mesto v okrese Senec ohľadom novej 

právnej úpravy, ktorú pripravuje Vláda SR a ktorou sa určia postupy a podmienky 

pomoci pre utečencov z Ukrajiny ako aj možnosti finančných kompenzácií. 

• Na zasadnutí sa konštatovalo, že v celom Bratislavskom kraji sú kapacity MŠ a ZŠ 

naplnené skoro na 100% oproti strednému či východnému Slovensku. Nebude vôbec 

jednoduché, bez výraznej pomoci štátu, navýšiť kapacity v školách a triedach, tak ako je 

to zatiaľ nastavené, začleniť Ukrajinské deti do výchovného či vzdelávacieho procesu. 

• Mesto Senec plánuje v Senci otvoriť centrum pre Ukrajinské deti, kde budú rozdelené 

deti do1.stupňa ZŠ a samostatne do 2. stupeň ZŠ, za prítomnosti učiteľa, psychológa, 

tlmočníka, pediatra a pod.  

• Prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli obciam a mestu zaslané 

informácie a postupy, akým spôsobom Ukrajinci, ktorí získali štatút ODÍDENCA môžu 

požiadať o rôzne dávky a príspevky, na ktoré majú nárok, tak ako našinci. 

• Kontakty na cudzineckú políciu, kde si utečenci z Ukrajiny môžu vybaviť štatút 

ODÍDENCA, boli obciam a mestu zaslané z OKR OÚ Senec. 

• V Bratislave v ALZA CENTRE bude od 1.4.2022 zriadene komplexné centrum pre 

prijímanie a vybavovanie utečencov z Ukrajiny, kde budú zapojené všetky rezorty. 

• Ukrajinci so štatútom odídenca, ako aj občania ktorých ich ubytovávajú, majú nárok na 

bezplatný AG test. O tieto testy môžu požiadať obce, ktoré si testy vyžiadajú cez odbor 

KR OÚ Senec. OÚ bude taktiež zabezpečovať testy pre ubytovacie zariadenia v okrese.  

• Všetky informácie či usmernenia zasielané obciam (mestu) budú postupne uverejňované 

aj na stránke OÚ Senec: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4 .  
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