
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY K     HMOTNEJ NÚDZI A     DOTÁCIÁM NA DETI  

Dočasné útočisko
Kto môže požiadať?
O dočasné útočisko môžu požiadať občania Ukrajiny a osoby, ktoré mali na
Ukrajine  medzinárodnú  alebo  rovnocennú  vnútroštátnu  ochranu  a ich
rodinní príslušníci (pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom
2022).

 manžel
 maloleté dieťa osoby alebo jej manžela
 rodič maloletého dieťaťa (iba v prípade dieťaťa, ktoré je štátnym

občanom Ukrajiny)
 iný  blízky  príbuzný,  ktorý  žil  v spoločnej  domácnosti s  občanom

Ukrajiny  alebo  s osobou  s udelenou  ochranou  a bol  na  svojho
príbuzného úplne alebo čiastočne odkázaný.

O poskytnutie dočasného útočiska môže požiadať aj cudzinec, ktorý nie je
občanom Ukrajiny, má na území Ukrajiny trvalý pobyt a nemôže sa vrátiť
za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu.

Dočasné útočisko bude zatiaľ poskytované do 4.marca 2023.

Preukaz pre cudzincov 
Občanom Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko, vydávajú preukaz
príslušné  útvary  Úradu  hraničnej  a cudzineckej  polície  Prezídia  PZ.
V zmysle  zákona  o azyle   sa  im  vydá  doklad  o  tolerovanom  pobyte  na
území Slovenskej republiky s označením dočasné útočisko. 

Dotácia na školské potreby
Kto a kde podáva žiadosť?
Žiadosť podáva zriaďovateľ školy. 

Kto má nárok?

Dieťa,  ktoré navštevuje  posledný ročník  materskej  školy  alebo základnú
školu, a žije v rodine, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem
rodiny je pod hranicou životného minima.  
Pomoc v hmotnej núdzi
Kto môže požiadať o dávku v hmotnej núdzi? 
Cudzinec s tolerovaným pobytom na území SR

Kde môžete požiadať o dávku v hmotnej núdzi?
Na  úradoch  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  alebo  vo  veľkokapacitnom
registračnom centre.

Aké doklady potrebujete?
Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území SR

Aká je výška  pomoci v hmotnej núdzi?
Pomoc  v hmotnej  núdzi  sa  skladá  zo základnej  dávky  a príspevkov
(ochranného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa) 
Výšky dávky a príspevkov  nájdete tu:      
Sumy dávky a príspevkov od 01.01.2022 > ÚPSVaR (gov.sk)

Kedy sa pomoc v hmotnej núdzi poskytuje?
Pomoc  v  hmotnej  núdzi  sa  poskytne  nasledujúci  mesiac  po  mesiaci,  v
ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi.

Dotácia na stravu
Kto má nárok? 
Deti ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu a sú  z domácností,
ktorej  sa  poskytuje  pomoc  v hmotnej  núdzi    Deti,  ktorých  rodičia
nepožiadali o pomoc v hmotnej núdzi a navštevujú základnú školu alebo
posledný ročník materskej školy, v tomto prípade musí zástupca dieťaťa
predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že si na dieťa neuplatňuje tzv.
zvýšený daňový bonus.

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-nahradne-vyzivne-statne-socialne-davky-a-dotacie-pre-deti/pomoc-v-hmotnej-nudzi/sumy-davky-a-prispevkov-od-01.01.2022.html?page_id=1145426


Kto podáva žiadosť?
Zriaďovateľ  školy  alebo  predškolského  zariadenia  predkladá  na  ÚPSVR
zoznam detí, ktoré sa zúčastňujú vyučovania a sú prihlásené na obedy. 


