
 
 

 UNHCR rozširuje možnosť pre zraniteľných utečencov z Ukrajiny 
registrovať sa na jednorazovú zimnú hotovostnú pomoc 

 

S cieľom podporiť zraniteľné ukrajinské rodiny a  
jednotlivcov,  osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych 

príslušníkov tretích krajín postihnutých vojnou na 
Ukrajine, ktorí neboli v novembri 2022 prihlásení na 

zimnú pomoc, UNHCR výnimočne predĺži zápis  na 
jednorazovú núdzovú hotovostnú pomoc na výdavky 

súvisiace so zimou  do 20. januára 2023. 

Utečenci [odidenec], ktorí sa nezaregistrovali u UNHCR 
alebo ktorí neoverili svoje údaje v databáze UNHCR, sa 
môžu obrátiť na registračné miesta UNHCR od 29. 
novembra 2022 do 20 .januára 2023 pokiaľ splnia tieto 
kritériá oprávnenosti:. Pozorne si prečítajte nižšie kritériá 
oprávnenosti, ktoré musia byť splnené kumulatívne pred 
kontaktovaním UNHCR so žiadosťou o registráciu: 

• Ukrajinskí štátni príslušníci, štátni príslušníci bez 

štátnej príslušnosti  alebo štátni príslušníci tretích krajín, 

ktorí utiekli z Ukrajiny a vstúpili na územie Slovenskej republiky 24. februára 2022 alebo po tomto dátume 
(aspoň jeden rodinný príslušník musí byť v tento deň alebo po tomto dátume). 
A 

• ktorí majú postavenie dočasnej ochrany [odidenec] alebo požiadali o azyl na Slovensku;  
A 

• ktorí sa ešte nezaregistrovali u UNHCR na jednorazovú zimnú hotovostnú pomoc alebo neoverili svoje údaje 
v databáze UNHCR. 

Okrem vyššie uvedeného musí oprávnený žiadateľ patriť aspoň do jednej z týchto kategórií: 

• osamelý rodič alebo opatrovateľ s jedným alebo viacerými deťmi,  
ALEBO 

• staršia osoba (60+);  
ALEBO 

• Osoba s preukázanými osobitnými potrebami (napr. osoba  s preukazom zdravotného postihnutia, osoba so 

zdravotnou posudkom preukazujúcim vážny zdravotný stav, slobodná žena v ohrozeni, ako je slobodná 
tehotná žena)). Osobitné potreby sa budú posudzovať individuálne. 

Pôjde o jednorazovú platbu vo výške 150 EUR na osobu, maximálne však 400 EUR na rodinu.  Platba vám bude 
poskytnutá prostredníctvom vášho slovenského bankového účtu alebo Western Union v januári 2023. 

Poznámka: Rodiny, ktoré sú zaregistrované v Červenom kríži, nie sú oprávnené zaregistrovať sa u UNHCR. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na linku pomoci UNHCR a UNICEF: 

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (volania zo slovenského tel. čísla) Bezplatná pevná linka: +421 2 22 11 56 50 

(volania z neslovenského tel. čísla) 
  

Pondelok až piatok (pracovné dni), 8:00 – 20:00 
Pre viac informácií sa prihláste na odber nášho telegramového kanála: t.me/unhcr_slovakia 
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