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Informačná správa 
o seminári „Pracovné a sociálne vzťahy”, ktorý sa konal na Úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny Bratislava pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 
 
 
Dňa 23.11.2022 sa usktočnil ďalší seminár pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny v rámci 

grantového projektu „Kultúrny mediátor“, ktorý podporila Nadácia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (ďalej aj ako 
,,úrad“)  sa uskutočnil seminár na tému „Pracovné a sociálne vzťahy”, ktorého cieľom je pomôcť 
ľuďom z Ukrajiny prakticky aplikovať pravidlá spoločenského života na Slovensku a prispôsobiť sa 
novej spoločnosti. Oficiálnym predstaviteľom projektu a organizátorom seminára je JUDr. Elena 
Zenkovich, CSc. (mediátorka a právnička, lektorka). 

Na seminári sa diskutovalo o projektoch a programoch na podporu profesijnej a osobnej 
sebarealizácie odídencov, ktoré realizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na celom území 
Slovenskej republiky. V rámci projektu ,,Pomáhame odídencom“ ponúka úrad poradenstvo, 
vzdelávanie, mobilitu za prácou, dobrovoľnícke činnosti a zapracovanie u zamestnávateľa. 

Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Martin Ďurko, MBA., PhD. a 
zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Jarmila Palkovič Červeňanská (projekty: 
Zapracovanie u zamestnávateľa, Dobrovoľnícka činnosť, Podpora mobility), Mgr. Denisa Hudyová 
(projekty: Poradenstvo pre odídencov, Vzdelávanie odídencov) a Bc. Diana Balakarieva 
(tlmočník), informovali účastníkov o hlavných oblastiach projektu „Pomáhame odídencom“. 

S cieľom získať praktické skúsenosti na trhu práce ako aj udržať a rozvíjať pracovné 
zručnosti, majú odídenci možnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť u zamestnávateľa. 
Dobrovoľnícka činnosť sa tak môže vykonávať v oblastiach ako je starostlivosť o ľudí, ktorí ju 
potrebujú, sociálne zabezpečenie, medicína, vzdelávanie, kultúra, šport, ochrana životného 
prostredia, ochrana spotrebiteľa atď.  

Ak sa odídenci zapoja do pracovného procesu, môžu získať teoretické a praktické 
vedomosti pod vedením mentora u zamestnávateľa. Mentor si vyberá spomedzi zamestnancov 
zamestnávateľa a môže vykonávať mentoring, najviac však pre tri osoby. Mentorované 
zapracovanie vykonáva odídenec v rozsahu 20 hodín týždenne, t. j. 4 hodiny denne (v 
odporučenom rosahu 80 hodín mesačne), nepretržite, najviac počas 3 mesiacov. Mentorované 
zapracovanie sa po ukončení hodnotí potvrdením od zamestnávateľa. 

Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti aj mentorováného zapracovania u 
zamestnávateľa sa odídencom vypláca paušálny príspevok vo výške sumy životného minima. Od 
1. júla 2022 je výška príspevku 234,42 eur, ktorá sa kráti za každý neodpracovaný deň. Na účasť 
v týchto projektoch je potrebné podať žiadosť zamestnávateľa, ktorý má záujem o prijatie 
odídenca na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a v prípade splnenia všetkých 
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podmienok podpísať dohodu medzi zamestnávateľom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
a následne po podaní žiadosti odídenca a splnení všetkých podmienok (tj. štatút odídenca, 
vyplnenie dotazníka na zistenie záujmu o zaradenie na trh práce a registrácie v informačných 
systémoch úradu ) sa podpíše dohoda medzi odídencom a úradom.  

V rámci projektu  ,,Mobilita” sa časť cestovných výdavkov uhrádza za cestu z miesta 
aktuálneho pobytu do miesta výkonu dobrovoľníckej činnosti, zapracovania alebo zamestnania a 
späť. Finančný príspevok sa odídencovi poskytuje mesačne vo výške v závislosti od vzdialenosti 
(od 1 km do 10 km - najviac 1,50 EUR za jeden odpracovaný deň, nad 10 km - najviac 3 EUR za 
jeden odpracovaný deň), ale najdlhšie po dobu 9 mesiacov. Zároveň je odídenec povinný 
predkladať mesačné potvrdenie od zamestnávateľa s uvedením odpracovaného času na Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Projekt „Pomáhame odídencom“ poskytuje odídencom možnosť využiť aj poradenské 
služby a vzdelávanie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podporuje odídencov v závislosti od ich 
potrieb v oblasti vzdelávania. Odídenec si sám z voľne dostupných zdrojov vyberie konkrétny 
kurz. V prípade, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny schváli žiadosť odídenca o poskytnutie 
príspevku na ním vybraný vzdelávací kurz, príde k uzavretiu dohody. Príspevok na vzdelávací kurz 
sa uhradí iba v prípade úspešného absolvovania kurzu a splnenia podmienok stanovených v 
dohode. 

Poradenská služba pre odídencov sa poskytuje s prihliadnutím na región, v ktorom sa 
poskytuje. Poradenský proces pre jedného odídenca pozostáva z troch osobných stretnutí v 
celkovej dĺžke 9 hodín, ktorým predchádza predloženie žiadosti odídenca a podpis dohody s 
úradom. Stretnutia môžu prebiehať individuálne alebo v skupine. Taktiež je možné konzultácie 
poskytovať dištančnou formou, telefonicky alebo e-mailom. Po absolvovaní osobných stretnutí a 
podaní žiadosti o úhradu je možné odídencovi poskytnúť príspevok na cestovné a stravné.  

Na záver seminára sa účastníci poďakovali riaditeľovi a zamestnancom Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Bratislava za zaujímavý a poučný seminár a poskytnuté materiály a 
vyjadrili ochotu aktívne sa podieľať na takýchto pre nich dôležitých projektoch, čo uviedli aj vo 
svojej pozitívnej spätnej väzbe na podujatie. 

 
 
 
 
 

Viac informácií o projekte „Pomáhame odídencom“ a jeho smerovaní v ukrajinčine nájdete na 
oficiálnej webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
 
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-
poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pomahame-odidencom-proekt-dopomagaemo-
bizencam.html?page_id=1178638 
 
Projekt „Pomáhame odídencom - poradenstvo“ / ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ - 
КОНСУЛЬТАЦІЇ" > ÚPSVaR (gov.sk) 
 
VZDELÁVANIE ODÍDENCOV (Projekt Pomáhame odídencom) > ÚPSVaR (gov.sk) 
 

 

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pomahame-odidencom-proekt-dopomagaemo-bizencam.html?page_id=1178638
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pomahame-odidencom-proekt-dopomagaemo-bizencam.html?page_id=1178638
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pomahame-odidencom-proekt-dopomagaemo-bizencam.html?page_id=1178638
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/projekt-pomahame-odidencom-poradenstvo-proekt-dopomagaemo-bizencam-konsultacii.html?page_id=1178308
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/projekt-pomahame-odidencom-poradenstvo-proekt-dopomagaemo-bizencam-konsultacii.html?page_id=1178308
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-odidencov-projekt-pomahame-odidencom.html?page_id=1178160

