
 

Často kladené otázky - FAQ 

 Prechod materiálnych potrieb pomoc na Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny 

1. V posledných mesiacoch dostávam pomoc od UNHCR a UNICEF. Čo musím 
urobiť, aby som zabezpečil, že mi Vláda v októbri poskytne pomoc pri 
materiálnych potrebách? 

Utečenci [odidenec] z Ukrajiny dostanú SMS správu v slovenskom a anglickom jazyku z 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s odporúčaným termínom návštevy úradu práce [urad 
prace] v mieste ich bydliska. Ak nie ste schopní navštíviť úrad práce v stanovenom termíne, je 
možné tak urobiť do konca septembra (utečenci, ktorým úrad práce vyplatil príspevok v 
hmotnej núdzi už v marci, apríli alebo máji, môžu navštíviť úrad práce do 7. októbra 2022). 

Ak utečenci [odidenec] z Ukrajiny nedostanú SMS správu (napr. z dôvodu chýbajúcich údajov 
alebo zmeny telefónneho čísla) a majú záujem o poberanie dávky v hmotnej núdzi, môžu 
kedykoľvek do 30. septembra navštíviť príslušný úrad práce (utečenci, ktorí už v marci 
poberali dávku v hmotnej núdzi,  Apríl alebo máj z úradov práce môže navštíviť kanceláriu do 
7. októbra 2022). Ak sa nozvú  do 7. októbra, budú považovaní ako za zahrnutých do ďalšieho 
platobného cyklu. 

 

  

2. Kde sa nachádzajú úrady práce (urad prace)? 

Navštívte oficiálnu webovú stránku vlády, kde nájdete všetky pobočky úradov práce. 
www.upsvr.gov.sk/ 

3. Kto sa môže prihlásiť do programu materiálnych potrieb vlády Slovenskej 
republiky (Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)?  

O pomoc môže požiadať každý, kto potrebuje materiálne potreby. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 
417/2013 Z. z. (zákon o pomoci pri hmotnej núdzi) § 2 ods. 1 [ vecná núdzová situácia je 
situácia, keď príjem členov domácnosti nedosahuje životné minimum a členovia domácnosti 
si nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjmy vlastnou prácou. 

Materiálna potreba je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy minimálneho 
života a členovia domácnosti si nemohli alebo nie sú schopní zabezpečiť alebo zvýšiť svoj 
príjem sami. Minimálnymi životnými podmienkami na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo 
denne, oblečenie a prístrešie.  

Domácnosť má nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ak príjem jej členov nedosahuje výšku 
nárokov stanovených zákonom o pomoci v hmotnej núdzi. 

http://www.upsvr.gov.sk/


 

 

4. Bude niekto vylúčený z programu Materiálové potreby? 

Všetkým, ktorí spĺňajú podmienky na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona o 
pomoci v hmotnej núdzi, bude poskytnutá pomoc.  

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi môže zaniknúť z týchto dôvodov: v dôsledku zmeny 
príjmovej situácie domácnosti; pretože člen domácnosti bol zamestnaný a príjem prevyšuje 
výšku nárokov určených pre domácnosť v zmysle zákona; z dôvodu opustenia územia 
Slovenskej republiky. 

 

5. Akú pomoc poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny? 

Pomoc pri materiálnych potrebách je určená na zabezpečenie základných životných 
podmienok. Výška pomoci v hmotných potrebách sa určí ako rozdiel medzi výškou nárokov a 
príjmom jednotlivých členov domácnosti.  

 

PRÍSPEVOK V HMOTNEJ NÚDZI:  

- jednotlivec  68,80 € 

- jednotlivec s jedným dieťaťom alebo maximálne štyrmi deťmi 130,90 € 

- jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi 191,20 € 

- pár bez detí   119,60 € 

- pár s dieťaťom alebo maximálne na štyri deti 179,00 € 

- pár s viac ako štyrmi deťmi  241,30 € 

CONTRIBUTIONS TO THE ALLOWANCE IN MATERIAL NEED  

  

  

 

Môžu sa poskytnúť aj dodatočné príspevky, ako je príspevok na ochranu, aktivačný príspevok, 
príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.  

Definície: 

• Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, 
ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť svoj príjem vlastnou prácou, ako je 
predčasný odchod do dôchodku, invalidita a osamelí rodičia, ktorí sa v plnej miere starajú 
o deti mladšie ako 31 týždňov. 

• Aktivačný príspevok je určený na podporu získavania, udržiavania, prehlbovania alebo 
rozširovania vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností a pracovných 
návykov s cieľom zvýšiť zamestnanosť na trhu práce. 

• Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený na podporu výchovy, výchovy a celkového 
rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku 



 

• Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s 
bývaním. 

 
 
 

6. Môžu štátni príslušníci tretích krajín alebo žiadatelia o azyl postihnutí 
konfliktom na Ukrajine požiadať o prospech z materiálnych potrieb? 

Áno, štátni príslušníci tretích krajín môžu požiadať o dávku v hmotných potrebách. Podľa § 1 
ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa tento zákon vzťahuje na Slováka s trvalým 
pobytom a cudzinca s pobytom na území Slovenskej republiky; podľa osobitného predpisu 
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.  

Osoba s osobitnou ochranou je definovaná ako osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné 
útočisko alebo ktorá v súvislosti s krízou požiadala o azyl alebo doplnkovú ochranu, a preto 
má nárok na pomoc v hmotnej núdzi. 

7. Ako bude peňažná dávka podmienená absolvovaním 32 hodín 
dobrovoľníckej práce? Aké sú pravidlá výberu?  

Pomoc v hmotných potrebách sa poskytuje vysídleným osobám z Ukrajiny v rovnakom 
rozsahu a za rovnakých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. Povinnosť vykonávať 
činnosti sa bude vzťahovať aj na vysídlené osoby z Ukrajiny, ktorým sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 
 
Poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi je podmienené účasťou na činnostiach, ak sú ponúkané 
v súvislosti s uplatňovaním ods. 3 § 2 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. (zákon o pomoci pri 
hmotnej núdzi). Predpokladá sa, že príjemca dávky v hmotnej núdzi bude vykonávať činnosť 
v trvaní 32 hodín, a to buď formou menších obecných služieb, dobrovoľníckou činnosťou 
podľa osobitných právnych predpisov alebo zabránením mimoriadnej udalosti počas 
vyhlásenia takejto situácie a po nej. Ak poberateľ dávky v hmotnej núdzi nesplní túto právnu 
domnienku, dávka sa ďalej znižuje o 68,80 eura pre každého dospelého člena domácnosti, 
ktorý sa nezúčastňuje na ponúkanej činnosti. 
 
Niektoré skupiny ľudí sú oslobodené od zárobkovej činnosti, napr. dôchodcovia, osamelí 
rodičia, tehotné ženy a osoby starajúce sa o dieťa mladšie ako 3 roky. Tento postup sa 
uplatňuje od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pomoc v hmotnej núdzi 
prvýkrát poskytnutá. Tí, ktorí nedostanú ponuku, nebudú povinní pracovať najmenej 32 hodín 
mesačne. Závisí to od potrieb obcí. 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny musí poskytnúť príjemcovi pomoc v hmotnej núdzi. Ak 
však úrad neponúkne príjemcovi činnosť, pomoc v hmotných potrebách bude pokračovať. 
 

8. Vystaví MoLSAF školám potvrdenie o tom, že rodič dostáva výhody na 
obedy v škole zadarmo? 



 

Potravinové dotácie poskytujú školám úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade 
potreby osvedčenie vydá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

9. Aký je účel čestného vyhlásenia o neuplatnení daňového zvýhodnenia? 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení oslobodenia od dane slúži ako základ pre vznik nároku na 
dotáciu na stravovanie. Predkladá sa dvakrát ročne zástupcovi školy so žiadosťou o dotáciu 
na stravovanie.   

10. Dostanú zákonní zástupcovia detí, ktor nie su s nimi vo vztahu materiálnu 
pomoc?  

Zákonní zástupcovia detí, ktore nie su s nimi vo vztahu alebo súdom určení opatrovníci môžu 
požiadať úrad práce o materiálne potreby podpory.   

11. Kde nájdem viac informácií o hodnote prevodu, ktorú dostane moja 
rodina, a o oprávnenosti vlády Slovenskej republiky na príspevok 
Materiálové potreby? 

Informácie o nároku na pomoc v hmotných potrebách sú zverejnené na webovej stránke 
Material Need > ÚPSVaR (gov.sk) www.upsvr.gov.sk/ 

12. Ako dlho môžu ukrajinské rodiny dostávať pomoc od vlády?  

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi nie je obmedzené na čas, ale na skutočnosť, že osoba 
musí byť v stave hmotnej núdze. 

13. Môže získať pomoc aj zamestnanec, ktorého plat je nižší ako minimálna 
mzda? 

Pomoc v hmotných potrebách môže získať aj zamestnanec, ktorého plat je nižší ako výška 
nároku na pomoc v hmotných potrebách.  

Výška pomoci v hmotných potrebách sa určí ako rozdiel medzi celkovými nárokmi a príjmom 
člena domácnosti a poskytne sa v jednej sume.  

14. Prečo neboli údaje UNHCR o príjemcoch peňažných dávok prevedené na 
MPSVR?  

UNHCR prenáša údaje do MoLSAF od začiatku hotovostného programu v máji 2022. UPVSR 
používa údaje prenesené UNHCR na predvyplnenie formulára žiadosti o materiálne potreby 
vo svojom systéme. 

15. Čo sa stane s opatrovateľským grantom UNICEF & IOM pre dospelých a 
deti so špeciálnymi potrebami, ako je zdravotné postihnutie alebo 
zdravotný stav? 

file:///C:/Users/GKATSI/Downloads/www.upsvr.gov.sk/


 

UNICEF a IOM budú do 15. novembra 2022 naďalej vyplácať opatrovateľský grant pre rodiny 
registrované a evidované pre osobitné potreby v UNHCR do 15. septembra. Nové prípady by 
sa mali hlásiť priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 

16. Čo ak som zaregistrovaný v IFRC a Červenom kríži? Kedy sa musím obrátiť 
na úrad práce?  

Program núdzovej finančnej pomoci Červeného kríža bol nastavený na 5 mesiacov. Prijatím 
piatej platby sa dostanete na koniec programu a budete o tom informovaný cez SMS. Po 
skončení programu Červeného kríža máte možnosť požiadať o dávku v hmotnej núdzi Úrad 
práce. Táto finančná dávka nie je určená pre každého, štát má zadefinované vlastné 
podmienky. Upozorňujeme, že na Úrade práce sa môžete registrovať až po prijatí SMS, ktorú 
Vám zašle Červený kríž po ukončení programu. Prosím, riaďte sa výhradne inštrukciami z tejto 
SMS a nechoďte na Úrad Práce skôr. Ak navštívite Úrad Práce skôr – nebudete obslúžení. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zatiaľ čo Červený kríž vypláca dávky k aktuálnemu mesiacu v 
ten istý mesiac (septembrovú dávku v septembri, októbrovú v októbri, atď.), tak Úrad práce 
vypláca dávky za aktuálny mesiac až v nasledujúcom mesiaci (teda septembrovú dávku v 
októbri, októbrovú dávku v novembri, atď.). Žiadateľom tak v rámci prechodu z Červeného 
kríža na Úrad práce vznikne jednomesačné obdobie bez príjmu. Žiaľ termín vyplácania dávok 
od štátu nevieme ovplyvniť. Prosím, berte to na vedomie a v rámci svojich možností sa na túto 
situáciu pripravte. V prípade otázok, kontaktuje nás prosím na čísle 00 421 910 910 116 alebo 
zašlite mail na ukrajina@redcross.sk 

 


