
 

 

Často kladené otázky: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou 

ochranou so závažným zdravotným postihnutím 

 

1. Kto sa môže uchádzať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre osoby 

s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím? 

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným 

zdravotným postihnutím sa môžu uchádzať osoby so závažným zdravotným postihnutím, 

ktoré  odišli z Ukrajiny  v súvislosti s ozbrojeným konfliktom a zdržiavajú sa na území našej 

krajiny, pričom Slovenská republika týmto osobám poskytuje: 

- dočasné útočisko alebo  

- im poskytovanie dočasného útočiska zaniklo z dôvodu podania žiadosti  o azyl alebo 

o doplnkovú ochranu alebo z dôvodu získania prechodného pobytu. 

Nárok na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou 

so závažným zdravotným postihnutím má osoba: 

- ktorá sa zdržiava na území Slovenskej republiky, 

- ktorej sa neposkytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre 

seniorov, zariadení opatrovateľskej služby,  rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych 

služieb,   špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári 

- ktorá spĺňa podmienku závažného zdravotného postihnutia 

- ktorá má  vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nej vedený 

výkon rozhodnutia a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie         

a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti ustanovené 

osobitným predpisom. 

 

2. Komu nie je možné poskytnúť  dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre osoby     

s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím? 

1. osobe, ktorá nie je osobou s osobitnou ochranou 

2. osobe, ktorá sa nezdržiava na území SR 

3. osobe, ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania, zariadení 

pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby,  rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych 

služieb,  špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári 

4. osobe, ktorej miera závažnosti zdravotného postihnutia je nižšia ako 40 %  

5. osobe, ktorá nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, je voči nej vedený 

výkon rozhodnutia a má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná 

poisťovňa eviduje voči nej pohľadávky po splatnosti ustanovené osobitným predpisom. 

 

3. Ako presne bude dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou 

ochranou so závažným zdravotným postihnutím posudzovaná? Aké sú kritériá 

posúdenia miery závažného zdravotného postihnutia? 

Mieru závažného zdravotného postihnutia posudzujú zamestnanci príslušného úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny v mieste pobytu žiadateľa o dotáciu. Zamestnanec sa formou 

rozhovoru pýta žiadateľa na aktuálny zdravotný stav, emočný stav, prípadne či žiadateľ 



 

 

používa pomôcku, ktorá mu pomáha prekonať bariéry z dôvodu závažného zdravotného 

postihnutia. Následne zamestnanec použije dotazník, ktorý obsahuje 12 otázok.                      

Po zodpovedaní otázok v dotazníku zamestnanec vyhodnotí mieru závažného zdravotného 

postihnutia žiadateľa. O výsledku posúdenia žiadateľa informuje úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, kde si žiadateľ žiadosť o dotáciu podal, písomným oznámením o schválení alebo 

neschválení dotácie.   

Osoby, ktorým, alebo na ktoré IOM alebo UNICEF poskytovali podporu pre osoby                

so závažným zdravotným postihnutím nebudú posudzované. 

 

4. V akej výške sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre osoby 

s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím? 

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje 

v sume: 

• 300 eur mesačne, ak miera závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa je  od 40 do 

59%, 

• 508 eur mesačne, ak miera závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa je 60% a 

viac. 

 

5. Ako sa dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou       

so závažným zdravotným postihnutím vypláca? 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta pobytu osoby, ktorej bola dotácia 

schválená, vypláca dotáciu mesačne pozadu, a to na účet alebo poštovou poukážkou. 

 

6. Ako dlho môžu odídenci so závažným zdravotným postihnutím dostávať pomoc        

od vlády? 

Poskytovanie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou         

so závažným zdravotným postihnutím nie je časovo obmedzené, žiadateľ však musí spĺňať 

podmienky nároku uvedené v bode 1.  

 

7. Kde nájdem viac informácií o dotácií na podporu humanitárnej pomoci pre osoby     s 

osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím? 

Informácie o dotácií na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou           

so závažným zdravotným postihnutím sú zverejnené na webe  Dotácia na podporu humanitárnej 
pomoci osobe s osobitnou ochranou v súvislosti s jej závažným zdravotným postihnutím. Субсидія на 
підтримку гуманітарної допомоги особі з особливим захистом у зв’язку з її тяжкою інвалідністю. 
> ÚPSVaR (gov.sk)  

Podmienky poskytovania dotácie na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným 

zdravotným postihnutím sú právne upravené nariadením vlády Slovenskej republiky 

č. 131/2022 Z. z. 
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Часто задавані питання: Субсидія на підтримку гуманітарної допомоги біженцям 

з України з тяжкими формами інвалідності 

1. Хто має право на отримання державної субсидії на підтримку гуманітарної 

допомоги біженцям з України з тяжкими формами інвалідності?  

Особи з тяжкими формами інвалідності, які залишили Україну у зв'язку зі збройним 

конфліктом і перебувають на території Словаччини, можуть подати заявку на 

отримання субсидії на підтримку гуманітарної допомоги для біженців з України з 

тяжкими формами інвалідності та осіб, які здійснюють догляд за ними, при дотриманні 

наступних умов: 

A) Вони мають наступний статус у Словаччині:  

- тимчасовий захист або 

- надання тимчасового захисту припинено у зв'язку з поданням клопотання про надання 

притулку або додаткового захисту чи у зв'язку з отриманням тимчасової посвідки на 

проживання.  

i 

B) Особа має право на отримання гуманітарної субсидії для біженців з України з 

тяжкими формами інвалідності у разі, якщо:  

- вона проживає на території Словаччини, 

- їй не надаються соціальні послуги в центрі соціальної допомоги, установі для людей 

похилого віку, установі по догляду, реабілітаційному центрі, будинку соціального 

обслуговування, спеціалізованому закладі або центрі денного догляду 

- вона відповідає вимозі щодо тяжкої форми інвалідності 

- вона врегулювала всі фінансові зобов'язання перед державним бюджетом, не підлягає 

виконанню судового рішення і не має зареєстрованої заборгованості за внесками 

соціального страхування, а медична страхова компанія не реєструє щодо неї 

прострочену дебіторську заборгованість, встановлену спеціальним положенням. 

Якщо особа не може відвідати Управління праці, соціальних справ та сім'ї за місцем 

проживання, підписану реєстраційну форму може надати член сім'ї. 

2. Хто не має права на отримання субсидії на підтримку гуманітарної допомоги 

біженцям з України з тяжкими формами інвалідності?  

1. особа, яка не являється біженцем з України 

2. особа, яка не проживає на території Словаччини 

3. особа, якій надаються соціальні послуги в центрі соціальної допомоги, установі для 

людей похилого віку, установі по догляду, реабілітаційному центрі, будинку 

соціального обслуговування, спеціалізованому закладі або центрі денного догляду 

4. особа, ступінь тяжкості інвалідності якої нижче 40% 

5. особа, у якої не врегульовані фінансові зобов'язання перед державним бюджетом, 

підлягає виконанню судового рішення та має зареєстровану заборгованість за внесками 

соціального страхування, а медична страхова компанія реєструє щодо неї прострочену 

дебіторську заборгованість, встановлену спеціальним положенням. 



 

 

3. Як саме буде оцінюватися субсидія на підтримку гуманітарної допомоги 

біженцям з України з тяжкими формами інвалідності? Які критерії оцінки 

ступеня тяжкості інвалідності?  

Ступінь тяжкості інвалідності оцінюється співробітниками відповідного Управління 

праці, соціальних справ і сім'ї за місцем проживання заявника на субсидію. У формі 

співбесіди працівник запитує заявника про поточний стан здоров'я, емоційний стан, а 

також про те, чи користується заявник допоміжним засобом, який допомагає йому 

подолати бар'єри iз-за тяжкості інвалідності. 

Використовується анкета, що містить 12 питань. Після того, як заявник відповість на 

питання анкети, співробітник оцінює ступінь його інвалідності. Управління праці, 

соціальних справ і сім'ї, куди заявник звернувся за субсидією, інформує заявника про 

результати оцінки, - за допомогою письмового повідомлення про затвердження або 

відхилення субсидії. Особи, яким МОМ або ЮНІСЕФ раніше надавали підтримку для 

дітей або дорослим з тяжкими формами інвалідності, не будуть оцінюватися повторно. 

4. В якому розмірі надається субсидія на підтримку гуманітарної допомоги 

біженцям з України з тяжкими формами інвалідності?  

Управління праці, соціальних справ і сім'ї надає субсидію на підтримку гуманітарної 

допомоги в розмірі:  

• 300 євро на місяць, якщо результатом оцінки є ступінь тяжкості інвалідності заявника 

від 40 до 59%,  

• 508 євро на місяць, якщо результатом оцінки є тяжкість інвалідності заявника 60% або 

більше. 

 

5. Як виплачується субсидія на підтримку гуманітарної допомоги біженцям з 

України з тяжкими формами інвалідності?  

Управління з праці, соціальних питань і сім'ї, в залежності від місця проживання особи, 

якій була затверджена субсидія, щомісяця виплачує субсидію на банківський рахунок 

або поштовим переказом. 

 Відвідайте офіційний веб-сайт уряду, щоб знайти розташування всіх Управлінь праці. 
www.upsvr.gov.sk/  

6. Як довго біженці з України з тяжкими формами інвалідності можуть 

отримувати державну допомогу?  

Надання субсидії на підтримку гуманітарної допомоги біженцям з України з тяжкими 

формами інвалідності не обмежене за часом, але заявник повинен відповідати умовам 

на отримання субсидії, перерахованим у пункті 1. 

7. Де я можу знайти додаткову інформацію про субсидії на підтримку 

гуманітарної допомоги для осіб з особливим захистом у зв'язку з їх тяжкою 

інвалідністю?  

Інформація про субсидії на підтримку гуманітарної допомоги біженцям з України з 

тяжкими формами інвалідності опублікована на веб-сайті Dotácia na podporu humanitárnej 
pomoci osobe s osobitnou ochranou v súvislosti s jej závažným zdravotným postihnutím. Субсидія на 

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
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


 

 

підтримку гуманітарної допомоги особі з особливим захистом у зв’язку з її тяжкою інвалідністю. 
> ÚPSVaR (gov.sk) 

 

Умови надання субсидії на підтримку гуманітарної допомоги особі з тяжкою формою 

інвалідності законодавчо регулюються Постановою Уряду Словаччини № 131/2022 

Зв.з. 

Попередні одержувачі виплат вiд ЮНІСЕФ та МОМ можуть отримати більш детальну 

інформацію на веб-сайті УВКБ ООН: help.unhcr.org/slovakia  
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