
 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobá núdzová finančná pomoc UNHCR pre ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny v dôsledku konfliktu - na 

podporou Slovenskej vlády. 

   Pre aktuálne informácie navštívte UNHCR Slovensko Help webstránku:  https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/ 

 

     Čo je program krátkodobej finančnej pomoci UNHCR na Slovensku? 
 

UNHCR od mája 2022 poskytuje krátkodobú finančnú pomoc ľuďom, ktorí utiekli z Ukrajiny, na pomoc s ich základnými potrebami a ich 
prechodom na pobyt na Slovensku. 
Tento program je v súlade a podporuje program Materiálnej pomoci vlády Slovenskej Republiky. UNHCR nerozhoduje o udelovaní štatútu 
utečenca. Ľudia sú zapisovaní na núdzovú finančnú pomoc.  
 

Aká je hodnota finančnej pomoci? 
 
Konečná vyplácaná suma zavisí od počtu členov domácnosti a ich veku, tak ako to je uvedené nižšie až do maximálnej hodnoty 380 Eur za 
mesiac. 
• Deti do 3 rokov: 160 Eur 
• Deti od 3 do 18 rokov: 60 Eur 

• Dospelí: 80 Eur 
 

Finančná pomoc ľudom utekajúcim z Ukrajiny je poskytovaná rôznymi organizáciami, avšak všetky vyplácajú rovnakú sumu. Ak ste sa zapísali 
na finančnú pomoc u jednej organizácie, nebudete mať nárok na zápis a dostávanie finančnej pomoci od inej organizácie. 
 

Kto má nárok na finančnú pomoc? 

Ľudia, ktorí utiekli z Ukrajiny 24. februára 2022 alebo neskôr v dôsledku konfliktu a majú štatút dočasného útočiska alebo sú žiadatelia o azyl 
majú nárok na finančnú pomoc. Môžu to byť ukrajinskí občania, občania iných krajín ktorí bývali na Ukrajine, alebo osoby bez štátnej 
príslušnosti. Stačí, ak len jeden člen rodiny odišiel z Ukrajiny 24. februára 2022 alebo neskôr na to, aby mala rodina nárok na finančnú pomoc.  

 

 

Ako môžem žiadať o finančnú pomoc? 

Ak máte dočasné útočisko alebo ste žiadateľom o azyl a nie ste zaradený do programu finančnej pomoci, môžete si: 

1. dohodnúť termín pomocou UNHCR Slovensko Help webstránky (https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/), alebo naskenujte QR 

kód. Potom kliknite na odkaz „Požiadať o termín“. Dostanete SMS potvrdzujúcu dátum a miesto vášho termínu. 

2. Môžete tiež navštíviť ktorékoľvek miesto, kde je prítomný personál UNHCR. Adresy sú dostupné na UNHCR Slovensko Help webstránke. 

 

Čo si mám so sebou priniesť na termín zápisu? 

• Mali by ste si priniesť cestovný pas, občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorým môžete preukázať svoju totožnosť, a slovenské číslo/Rodné 
číslo vydané pri udelení dočasného útočiska alebo preukazu žiadateľa o azyl. 

• Slovenské telefónne číslo. Každá rodina potrebuje vlastné telefónne číslo, nie je možné zdieľať telefónne čísla s ďalšími osobami. 
• Slovenské číslo účtu/IBAN a zmluvu s bankou (ak je k dispozícii a vy by ste mali byť majiteľom účtu) 
• Prosím priveďte na zápis všetkých členov rodiny  

 
 

Ako dostanem finančnú pomoc? 

• Bankovým prevodom na váš slovenský bankový účet, ak ho máte, ALEBO 
• v hotovosti na pracovisku Western Union/Pošty na Slovensku 
• Príde vám SMS s informáciami o tom, ako dostanete finančnú pomoc, ako aj s dodatočnými pokynmi na vyzdvihnutie cez Western 

Union/Poštu, ak vám nie je možné zrealizovať bankový prevod. 

 

 
Kedy dostanem finančnú pomoc? 

UNHCR zapísaným ľuďom zaplatí 15. Júna, 15. Júla, 15. Augusta a 15. Septembra. 
Upozorňujeme, že ak máte akýkoľvek problém s platbou, musíte to nahlásiť na našej Infolinke do konca platobného mesiaca.  
Novo-zapísaní ľudia majú nárok na finančnú pomoc v nasledujúcom platobnom cykle. 

 

 

Program Finančnej Pomoci  UNHCR na Slovensku  

Pre nových príchodcov z Ukrajiny 

  

Pre všeobecné informácie prosím navštívte  https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/ 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov, návrhov alebo poznámok (pozitívnych aj negatívnych) prosím kontaktujte  

SVKBRCASH@unhcr.org 

V prípade, že potrebujete pomoc, prosím kontaktujte UNHCR-UNICEF Infolinku: +421 2 22 11 56 50 a bezplatné číslo: 0800 

22 12 30 (volanie zo slovenských tel. čísel). Pondelok až piatok (pracovné dni), 8:00 až 20:00. 
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