
Інформація про перехід виплати фінансової допомоги біженцям з України з 

міжнародної на національну систему, починаючи з 01.09.2022 
 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Дитячий фонд 

ООН (UNICEF) та Міжнародна Федерація Червоного Хреста (IFRC) надавали 

короткострокову тимчасову фінансову допомогу особам, які залишили територію 

України через збройний конфлікт для забезпечення елементарних життєвих потреб під 

час їх перебування в Словаччині від 01.05.2022 до 31.08.2022.  

 

Якщо Ви отримаєте фінансову допомогу від міжнародних організацій останній раз 

у вересні 2022, то Вам потрібно на протязі вересня 2022, не пізніше 7 жовтня 2022 

року, особисто звернутись в управління праці, соціальних питань та сім’ї за місцем 

Вашого перебування у Словаччині з метою подальшого отримання матеріальної 

допомоги Вами та членами Вашої сім’ї.  

Перелік управлінь та їх адреси знайдете на сторінці: https://www.upsvr.gov.sk/. 

 

Що потрібно принести з собою до управління праці, соціальних питань та сім’ї ?  

 посвідчення  біженця Ваше та членів Вашої сім’ї 

 

Детальнішу інформацію знайдете на сторінці: Hmotná núdza > ÚPSVaR (gov.sk) 

 

 

 

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza-1.html?page_id=268775


Informácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny 

z medzinárodného na vnútroštátny systém od 01.09.2022 
 

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a 

Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) poskytovali krátkodobú prechodnú finančnú 

pomoc ľuďom, ktorí opustili územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu  pri uspokojovaní 

základných životných podmienok pri  ich pobyte na Slovensku od 01.05.2022 do 31.08.2022.  

 

Ak Vám medzinárodné organizácie poskytnú finančnú podporu poslednýkrát 

v septembri 2022 je potrebné, aby ste sa v priebehu mesiaca september 2022, najneskôr do 

07.10.222 osobne dostavili na  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta 

Vášho pobytu na území SR za účelom poskytovania pomoci v hmotnej núdzi pre Vás 

a Vašich rodinných príslušníkov.  

Zoznam úradov a ich adresy nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/. 

 

Čo si mám priniesť na ÚPSVR ?  

 preukaz odídenca Vás a Vašich rodinných príslušníkov 

 

Bližšie informácie nájdete na: Hmotná núdza > ÚPSVaR (gov.sk) 

 

 

  

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza-1.html?page_id=268775

