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Cez hranice prešlo doteraz 258 564 ľudí, z toho 101 301 detí

ZDROJ: MVSR, UHCP SR *dáta k 21. 03. 2022



O dočasné útočisko zatiaľ požiadala len 1/5 osôb

● 47 322 osôb

○ z toho je 20 651 detí

ZDROJ: MVSR, UHCP SR *dáta k 21. 03. 2022



Aktuálna pomoc odídencom dotknutým vojnou na Ukrajine 

1) pôsobíme PRIAMO na hranici, ako aj vo veľkokapacitných registračných centrách v Michalovciach, 

Humennom a Nitre - pripravujeme sa nastúpiť aj do centier v Banskej Bystrici a Bratislave

2) kde okrem poradenstva zabezpečujeme pomoc deťom, ktoré prišli samé, bez dospelých cez hranice

3) priamo pomáhame deťom bez domova, z detských domovov, aby sa dostali do podobných 

zariadení u nás alebo v iných štátoch

4) evidujeme nielen každého príchod, ale aj s kým deti prišli, ak to neboli ich rodičia

5) deťom poskytujeme ubytovanie v našich zariadeniach

6) spolupracujeme s neziskovými organizáciami pri nachádzaní ubytovania pre ostatných ľudí

7) voľné miesta poskytujú aj zariadenia sociálnych služieb, ktoré na to dostanú príspevok na 

ubytovanie

8) administrujeme a poskytujeme dávku v hmotnej núdzi

9) informujeme o pracovných možnostiach a asistujeme pri zamestnávaní osôb po získaní dočasného 

útočiska - statusu odídenca  

10) portál sluzbyzamestnanosti.gov.sk ponúka zoznam pracovných ponúk aj v ukrajinskom jazyku



Pomoc deťom

Zodpovední pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v pohotovosti

24 hodín denne,
aby boli k dispozícii hlavne vtedy, 

ak sa treba postarať o nahlásenú maloletú osobu.

● Celkovo sme v centrách pre deti a rodiny zatiaľ poskytli pomoc 124 

maloletým, ktorých evidovali orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately (od 27. 02. 2022). 

● Cez hranice prešlo celkovo doteraz 101 301 detí

ZDROJ: ÚPSVRSR *dáta k 21. 03. 2022



90 detí bez sprievodu umiestnených v centrách pre deti a rodiny (CDR) 

ZDROJ: ÚPSVRSR *dáta k 21. 03. 2022

• CDR Prešov 46

• CDR Holíč 18

• CDR Semeteš 9

• CDR Liptovský Hrádok 9

• CDR Nitra 3

• CDR Bratislava-Učiteľská 2

• CDR Bratislava-Röntgenová 2

• CDR Istebné 1



90 detí bez sprievodu umiestnených v centrách pre deti a rodiny (CDR) 

• Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preberajú maloletých Ukrajincov po nahlásení od Polície. 

Preveria, či má dieťa všetko čo v danom momente potrebuje pre svoje bezpečie. 

• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje zaradenie maloletého do vybraného CDR.

• V CDR sú pripravené pohotovostné balíčky pre deti podľa veku i pohlavia. Je v nich ošatenie, 

obuv, základné hygienické potreby.

• CDR zabezpečia zdravotnú prehliadku, podporu psychológa a sociálne poradenstvo.

• CDR zabezpečia vyučovanie slovenského jazyka a umiestnenie detí do predškolských a školských 

zariadení.

• Ak dieťa potrebuje navštíviť úrad alebo lekára, má sprievod zamestnanca CDR.

ZDROJ: ÚPSVRSR *dáta k 21. 03. 2022



Starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( jasle)

• V spolupráci s odborníkmi pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast na MZ SR 

pracujeme na usmernení týkajúcom sa prijímania detí prichádzajúcich z Ukrajiny do 

zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku. 

• Dôvodom je minimalizovania rizika zanesenia ochorení do detských kolektívov.

• podľa dát evidujeme medzi osobami, ktoré požiadali o dočasné útočisko       

3 698 detí do 3 rokov vrátane

• v súčasnosti evidujeme takmer dve desiatky záujemcov o prijatie do jasiel

• doteraz 3 deti prijalo jedno súkromné zariadenie 



Evidujeme 376 DOTÁCIÍ NA STRAVU pre deti so štátnou príslušnosťou Ukrajina

• Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú dotáciu na stravu podľa zákona aj 

deťom z Ukrajiny, ktoré sú zapojené do vzdelávaco-výchovného procesu a navštevujú 

materskú či základnú školu.

• Pri poskytnutí dotácie na stravu usmerní rodiča zriaďovateľ školy prípadne úrad práce. 

• Deťom z Ukrajiny integrovaným do škôl v súlade so zákonom o dotáciách za splnenia 

jeho podmienok bude možné poskytnúť od mesiaca september 2022 aj dotácie na 

školské potreby.

ZDROJ: ÚPSVR SR 



Počty občanov Ukrajiny so statusom ODÍDENEC zamestnaných na Slovensku podľa okresov

ZDROJ: ÚPSVRSR *dáta k 21. 03. 2022

celkovo 360 odídencov z Ukrajiny



Počty občanov Ukrajiny so statusom ODÍDENEC zamestnaných na Slovensku podľa profesie

ZDROJ: ÚPSVRSR *dáta k 21. 03. 2022

celkovo 360 odídencov z Ukrajiny



Evidujeme 360 občanov Ukrajiny so statusom ODÍDENEC, ktorí sa na Slovensku zamestnali 

• Počet voľných pracovných miest na slovenskom trhu práce vhodných na obsadenie cudzincami je v súčasnosti 

viac ako 32 tisíc. Ide o pozície, ktoré sa dlhodobo nedarí obsadiť pre nízky záujem občanov Slovenska. Spravidla 

sú s nižšou úrovňou kvalifikácie, pri ktorých jazyková bariéra nie je prekážkou. 

• Najväčší podiel záujemcov o prácu z Ukrajiny sa môže uplatniť v sektore operátorov a montérov strojov a 

zariadení, potom ako pomocní  a nekvalifikovaní pracovníci, napríklad upratovanie, pomocníci v sklade, 

pomocní pracovníci vo výrobe a potom ako pracovníci v službách a obchode, ako napríklad kuchári, 

opatrovatelia, čašníci.

• Čoskoro tiež dôjde k nárastu počtu letných sezónnych pozícií na dohodu v rozsahu približne 60 tisíc 

pracovných miest. V horizonte 6 mesiacov teda existuje priestor na absorbovanie pracovnej sily aj z cudziny v 

rozsahu približne 92 tisíc pozícií.

• Ak sa na Slovensku odídenci z Ukrajiny zamestnajú, významne sa tiež zredukujú negatívne vplyvy, ktoré by 

nezamestnaní utečenci odkázaní na štát predstavovali pre verejné financie.



Voľné pracovné miesta vhodné pre cudzincov – potenciál pre zamestnanie utečencov z Ukrajiny

ZDROJ: Inštitút sociálnej politiky



Pomoc v hmotnej núdzi (počet žiadateľov: 4 804; počet spolu posudzovaných osôb: 9 930)

• Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi môžu občania Ukrajiny podať na úrade práce 

sociálnych vecí a rodiny v mieste, kde sa nachádzajú, alebo vo veľkokapacitných 

centrách.

• Vo veľkokapacitných centrách pre utečencov tak občania Ukrajiny na jednom mieste 

vybavia cudzineckú políciu a rovno môžu požiadať o pomoc v hmotnej núdzi, poprípade 

dostať poradenstvo od zamestnancov úradu práce.

• Ústredie práce pripravilo dvojjazyčné tlačivo pre podanie žiadosti o pomoc v hmotnej 

núdzi. Tlačivo pre Ukrajincov aj zjednodušilo, pretože občania Ukrajiny sa nemôžu 

uchádzať o niektoré dávky.



celkovo 4 804 žiadostí 

ZDROJ: ÚPSVRSR *dáta k 21. 03. 2022

Pomoc v hmotnej núdzi (počet žiadateľov: 4 804; počet spolu posudzovaných osôb: 9 930)



Štatistiky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

• Úrady práce oslovili 2 129 obcí v súvislosti s počtom ubytovaných občanov Ukrajiny, z nich poskytlo 

spätnú väzbu 914

• Úrady práce oslovili 2 865 obcí v súvislosti s poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi, z nich poskytlo 

spätnú väzbu 703

• Úrady práce navštívili 269 obcí priamo na mieste v súvislosti s poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi

• Úrady práce navštívili 96 ubytovacích zariadení priamo na mieste v súvislosti s poskytovaním pomoci v 

hmotnej núdzi

• Úrady práce oslovilo 1021 zamestnávateľov ohľadom možnosti zamestnať občana Ukrajiny

• Úrady práce evidujú 44571 VPM pre štátnych príslušníkov tretej krajiny

• Úrady práce kontaktovalo 2091 občanov Ukrajiny, aby sa informovali o možnosti zamestnať sa

• Úrady celkovo poskytli sociálne poradenstvo 1137 rodinám s maloletými deťmi



Najčastejšie otázky občanov Ukrajiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

• Ako postupovať pri vybavení opatrovníctva? Ako dlho to trvá?

• Prečo sa podávajú na súd žiadosti o opatrovníctvo a čo z toho vyplýva? Ako dlho súd rozhoduje?

• Ako treba postupovať pri zaradení detí do škôl a vybavovaní lekárskej starostlivosti?

• Ako dlho môže dieťa pobudnúť v CDR?

• Môže sa dieťa v CDR stretávať so svojimi kamarátmi, ktorí žijú na Slovensku?

• Môžu deti v CDR telefonovať svojej rodine?

• Ako vyhľadávať voľné pozície?

• Sú k dispozícii možnosti rekvalifikácie a vzdelávania?

• Existuje špeciálny projekt pre zamestnanie Ukrajincov?

• Ako nájsť pediatra a iného lekára?

• Majú občania Ukrajiny nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť?
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