
 

Často kladené otázky - FAQ 

Príspevok na opatrovanie  

od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 

1. Niekoľko mesiacov dostávam príspevky od UNICEF a IOM. Ako mám 
postupovať, aby mi vláda od decembra 2022 poskytovala humanitárnu dávku 
pre dospelých a deti so zdravotným postihnutím a osoby so špecifickými 
potrebami? 

Utečenci [odidenci] z Ukrajiny, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie, sa majú dostaviť 
osobne na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého pobytu v Slovenskej 
republike, kde sa zaregistrujú, aby im Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mohlo 
aj naďalej poskytovať humanitárnu dávku.  

Dávku dostanú v nasledujúcom mesiaci po registrácii. Všetkým zainteresovaným 
odporúčame, aby sa na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny obrátili čo najskôr. Ak sa utečenci 
neobrátili na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v priebehu decembra, mali by tak urobiť čo 
najskôr a budú zaradení do ďalšieho cyklu vyplácania v závislosti od dátumu registrácie. 

Utečenci dostanú SMS správu od UNICEF a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) s 
pokynmi na registráciu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. 

2. Nedostal som príspevky od UNICEF alebo IOM za jeden alebo viacero 
predchádzajúcich mesiacov, na ktoré som mal nárok. Bude mi za uplynulé 
obdobie doplatené vyrovnanie? 

Ak bola vaša rodina a dieťa posúdené ako oprávnené na humanitárnu dávku pre osoby so 
zdravotným postihnutím, ale z akéhokoľvek dôvodu ste pomoc nedostali, UNICEF vás 
kontaktuje, aby sa uhradili všetky platby za predchádzajúce mesiace prostredníctvom 
jednorazovej hromadnej platby. MPSVR SR bude pokračovať v úhrade platieb jeden mesiac 
po registrácii na úradoch práce a nezodpovedá za vyplácanie dávok za obdobie pred 
decembrom 2022. 

V prípade, že sa v poslednom čase zmenilo vaše telefónne číslo alebo bankový účet, UNICEF 
alebo MPSVR SR sa s vami pravdepodobne nebudú môcť spojiť a dávku vám vyplatiť. V takom 
prípade sa obráťte na našu asistenčnú linku.  

3. Podal som žiadosť na IOM o posúdenie mojej oprávnenosti v období jún - 
december 2022, ale ešte som nebol posúdený. Čo sa v mojom prípade stane? 

Ak ste na zozname IOM, ale ešte vám nebolo vykonané posúdenie, osloví vás UNICEF, ktorý 
ukončí posudzovanie do marca 2023. Tým, ktorí budú považovaní za oprávnených, UNICEF 
spätne vyplatí hromadnú platbu.  

 



 

V prípade, že sa vaše kontaktné údaje v poslednom čase zmenili, UNICEF vás možno nebude 
môcť zastihnúť pri posudzovaní a následných platbách. V takom prípade kontaktujte našu 
asistenčnú linku a aktualizujte svoje údaje.  

Po uskutočnení posúdení a platieb zo strany UNICEF prevezme platby v roku 2023 MPSVR SR. 
Ďalšie pokyny vám budú poskytnuté v priamej komunikácii - počas posudzovania a pri 
oznamovaní výsledkov splnenia podmienok. 

4. Kde sa nachádzajú úrady práce? 

Všetky sídla úradov práce nájdete na oficiálnej webovej stránke vlády www.upsvr.gov.sk/   

5. Kto môže požiadať o humanitárny príspevok pre osoby a opatrovateľov 
osôb so zdravotným postihnutím, ktorý poskytne vláda SR (Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny)?  

Kompenzačný príspevok sa poskytuje rodinám s dieťaťom/deťmi, ktoré trvale potrebujú 
opatrovateľa z dôvodu špecifických potrieb (zdravotné postihnutie alebo vážny zdravotný 
stav), ktoré opatrovateľovi znemožňujú účasť na trhu práce. 

Rodiny s osobami so zdravotným postihnutím, ktoré majú preukaz alebo potvrdenie o 
zdravotnom postihnutí z Ukrajiny, alebo osoby so šesťdesiatpercentným (60 %) a vyšším skóre 
v systéme WHODAS, ako aj nárazníkovým pásmom medzi 50% a 60%.  

Ďalej ide o osoby so špecifickými potrebami, ktoré majú život ohrozujúce zdravotné 
komplikácie; osoby s cukrovkou alebo inými chronickými poruchami; osoby, ktoré nedávno 
podstúpili operáciu a potrebujú domácu starostlivosť; imobilné osoby; osoby s Downovým 
syndrómom; osoby s vážnymi zdravotnými ťažkosťami, ktoré stanovil odborný lekár; osoby s 
duševnými poruchami, ktoré im bránia v pracovnom/školskom začlenení a predstavujú 
prekážku pre ich prípadné začlenenie do komunity; osoby využívajúce všetky služby dennej 
starostlivosti, ktoré by nemohli viesť samostatný život; osoby s telesným alebo duševným 
postihnutím; osoby s epilepsiou a osoby, ktoré potrebujú asistenčné pomôcky. 

 

6. Bude z humanitárnej pomoci v súvislosti s ťažkým zdravotným 
postihnutím vylúčená osoba, ktorá predtým dostávala príspevok od 
UNICEF a IOM? 

MPSVR SR poskytne príspevok všetkým osobám, ktoré v minulosti spĺňali podmienky nároku 
na humanitárnu pomoc pre dospelých a deti so zdravotným postihnutím, a to vo výške v akej 
ju dostávali predtým. Posudzovanie splnenia podmienok sa v týchto prípadoch nebude 
opakovať. 

Potenciálnych poberateľov, ktorí budú o takýto príspevok žiadať po prvýkrát, budú 
posudzovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s právnymi predpismi SR. 

Nárok na príspevok môže zaniknúť z dôvodu opustenia územia Slovenskej republiky alebo 
straty príslušného právneho postavenia. 

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


 

7. Akú pomoc poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny? 

Humanitárna pomoc pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (dospelé osoby alebo deti) 
sa bude pohybovať v rozmedzí: 

- 300 EUR mesačne, ak je výsledkom posúdenia stupeň závažnosti zdravotného postihnutia 
žiadateľa od 40 do 59%,  

- 508 EUR mesačne, ak je výsledkom posúdenia stupeň postihnutia žiadateľa 60% alebo viac. 

8. Môžu štátni príslušníci tretích krajín alebo žiadatelia o azyl postihnutí 
konfliktom na Ukrajine požiadať o humanitárnu pomoc v súvislosti so 
zdravotným postihnutím? 

O príspevok môže požiadať len osoba s osobitnou ochranou. Osoba s osobitnou ochranou je 
definovaná ako osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko alebo ktorá v rámci krízy 
požiadala o azyl alebo doplnkovú ochranu, a preto má nárok na danú pomoc. 

9. Kde nájdem viac informácií o hodnote príspevku, ktorý moja rodina 
dostane, a o nároku na dávku v hmotnej núdzi od vlády Slovenskej 
republiky? 

Informácie o nároku na pomoc sú uverejnené na webových stránkach vlády: 

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 
 

 

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

Poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny s ťažkým 
zdravotným postihnutím nie je časovo obmedzené, ak žiadateľ spĺňa: 

- Podmienky uznania zdravotného postihnutia podľa posúdenia UNICEF a IOM alebo 
podľa výsledkov posúdenia Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v 
prípade osôb, ktoré budú posudzované od decembra 2022. 

- Ďalšie zákonné kritériá na podanie žiadosti a získanie humanitárnych dávok podľa 
slovenských právnych predpisov 
 

11.  Prečo neboli údaje od UNICEF a IOM o existujúcich príjemcoch peňažných 
dávok postúpené na MPSVR? 

UNICEF a IOM postúpili údaje MPSVR. MPSVR využíva údaje na identifikáciu príjemcov, ktorí 
môžu pokračovať v poberaní humanitárnej podpory po tom, ako sa zaregistrujú na úrade 
práce v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 

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
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


 

Osoby, ktoré UNICEF a IOM už skôr posúdili ako oprávnené alebo neoprávnené, sa nebudú 
posudzovať opakovane. 

12.  Ako dostanem príspevok od vlády Slovenskej republiky? 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca peňažnú podporu na bankové účty príjemcov 
alebo poštovou poukážkou.  

Osoby, ktoré doteraz dostávali podporu na svoj slovenský bankový účet, ju budú dostávať aj 
naďalej. 

Osoby, ktoré predtým dostávali podporu prostredníctvom Western Union alebo 
prostredníctvom predplatenej karty DiPocket, budú dostávať dávku poštovou poukážkou, ak 
si nezaregistrujú slovenský bankový účet. 


