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Informačná správa o stretnutí 

„Sociálna ochrana nútených presídlencov“, 
ktoré sa uskutočnilo na Úrade práce, sociálnych vecí a  

rodiny Bratislava pre ľudí z Ukrajiny 
 

Dňa 7. decembra 2022 sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 
uskutočnilo informačné stretnutie na tému „Sociálna ochrana nútených presídlencov“. Na 
stretnutí sa zúčastnili riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (ďalej len ako 
„Úrad práce Bratislava“) Martin Ďurko, MBA, PhD. a zamestnanci oddelenia hmotnej núdze, 
náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Lucia Rusnáková (vedúca oddelenia), 
Mgr. Andrej Libič, Ing. Adriana Košťanyová, Natalia Eliseeva (tlmočníčka). 

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť ľudí z Ukrajiny s ich sociálnymi právami a zárukami. 
Stretnutie bolo pokračovaním seminárov, ktoré sa predtým konali v rámci projektu „Kultúrny 
mediátor“, podporeného Nadáciou hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého bola oficiálnou 
zástupkyňou JUDr. Elena Zenkovich, CSc. (mediátorka, právnička, lektorka). 

Na jednom z predchádzajúcich seminárov na Úrade práce Bratislava sa diskutovalo o 
sociálnych 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 práce Bratislava 
poradenstvo, vzdelávanie, mobilitu za prácou, dobrovoľnícke činnosti a zapracovanie 
u zamestnávateľa. 
 
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) 
  

Na stretnutí sa pokračovalo aj v diskusii na tému sociálnych dávok a sociálnych 
príspevkov rôzneho charakteru, spôsobu ich výpočtu a sociálnych výhod. 

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
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Výška pomoci v hmotnej núdzi pre odídencov z Ukrajiny je podľa zákona 
č.  417/2013 Z.  z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
  

Pomoc v hmotnej núdzi podľa § 10 ods. 2 zákona je od 01.01.2022 poskytovaná v sume: 
 
-    68,80 Eur mesačne, ak ide o jednotlivca 
- 130,90 Eur mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 
- 119,60 Eur mesačne, ak ide o dvojicu bez detí 
- 179,00 Eur mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 
- 191,20 Eur mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 
- 241,30 Eur mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 

 
Viac informácií o dávkach a príspevkoch nájdete na oficiálnej webovej stránke ÚPSVaR.  
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-
nahradne-vyzivne-statne-socialne-davky-a-dotacie-pre-deti/pomoc-v-hmotnej-nudzi/sumy-
davky-a-prispevkov-od-01.01.2022.html?page_id=1145426 
 

Na stretnutí sa diskutovalo o zmenách v slovenskej legislatíve týkajúcich sa 
humanitárnej pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím. V súvislosti s novinkou 
nariadenia vlády SR je možné týmto osobám poskytnúť pravidelnú dotáciu. 

 
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytovať 
žiadateľovi, ktorý je osobou s osobitnou ochranou, a to v sume: 
 
- 300 Eur mesačne, ak výsledkom posúdenia je miera závažnosti zdravotného postihnutia 

žiadateľa od 40 do 59 % 
 
- 508 Eur mesačne, ak výsledkom posúdenia podľa prílohy je miera závažnosti zdravotného 

postihnutia žiadateľa 60 % a viac. 
 

Viac informácií o podmienkach poskytovania dotácie nájdete na oficiálnej webovej stránke 
ÚPSVaR. 
https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/dotacia-na-podporu-
humanitarnej-pomoci-osobe-s-osobitnou-ochranou-v-suvislosti-s-jej-zavaznym-zdravotnym-
postihnutim.-subsidia-na-pidtrimku-gumanitarnoi-dopomogi-osobi-z-osoblivim-zahistom-u-
zvazku-z-ii-tazkou-invalidnistu.html?page_id=1231210 
 
 Po preskúmaní všeobecného postupu výpočtu dávok zamestnanci Úradu práce 
Bratislava konštatovali, že vyplácanie dávok prebieha v závislosti od konkrétnej situácie. 
Napríklad vyplácanie finančných prostriedkov pre deti, ktoré sú v starostlivosti alebo v 
náhradnej rodine atď. 

Počas stretnutia pracovníci Úradu práce Bratislava pomohli účastníkom pochopiť 
systém sociálnych dávok v Slovenskej republike a poskytli odbornú pomoc pri riešení 
konkrétnych problémov pri poberaní sociálnych dávok určených pre odídencov z Ukrajiny. 

Účastníci stretnutia sa poďakovali riaditeľovi a zamestnancom Úradu práce Bratislava 
za poskytnutie možnosti uskutočniť informačné stretnutie vo formáte okrúhleho stola, ktorý 
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poskytuje individuálny prístup k účastníkom a umožňuje voľnú diskusiu o otázkach, ktoré sú 
pre nútených presídlencov relevantné. 

 
Ďalej sa takéto tématické stretnutia budú konať v rámci projektu „KLUB Fides“, 

ktorého hlavným cieľom je pomôcť sa núteným presídlencom z Ukrajiny prispôsobiť novým 
životným podmienkam, ukázať životné hodnoty tejto skupine ľudí tým, že im pomôžeme 
odhaliť ich schopnosti, konkrétne poradiť členom tejto komunity v rôznych aspektoch života 
na Slovensku. 

Fungovanie klubu sa opiera o účasť na svojej práci vysokokvalifikovaných odborníkov 
v oblasti práva a sociálnych vzťahov, ktorým nie sú ľahostajné problémy nútených 
presídlencov, ktorí sa snažia pochopiť ich túžby a nádeje a pomôcť im. 

Názov klubu Fides, čo v latinčine znamená dôvera, svedomitosť, vyjadruje kľúčové 
pojmy, na ktorých bude klub zakladať svoju činnosť - budovanie dôvery medzi ľuďmi rôzneho 
sociálneho postavenia, pôvodu, náboženstva, prostredníctvom vzájomnej pomoci v dobrej 
viere pri riešení konkrétnych problémov. 
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie TIPSPORT. 
Oficiálny zástupca projektu: občianske združenie mediácia.online o.z. 
https://www.mediacia.online/ 
Administrátor projektu: JUDr. Elena Zenkovich, CSc. 
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