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ÚVOD  
  

 

Projekt „Pomáhame odídencom “ (ďalej len „projekt“) sa realizuje prostredníctvom 

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v rámci Slovenskej republiky bez 

Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) ako aktívne opatrenie na trhu práce 

(ďalej len „AOTP“) podľa § 54 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

v platnom znení (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). V zmysle tohto ustanovenia 

sa za AOTP považujú aj projekty a programy na podporu integrácie štátneho príslušníka 

tretej krajiny, ktorý je žiadateľom o azyl, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa 

poskytlo dočasné útočisko, s cieľom uľahčiť jeho sociálne začlenenie a integráciu na trh 

práce poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie jeho zamestnateľnosti a 

uplatnenia sa na trhu práce, ktoré realizuje ústredie alebo úrad. 

 

Projekt je zameraný na zmiernenie dopadov utečeneckej krízy spôsobenej vojnou na 

Ukrajine, a to konkrétne na poskytovanie finančných príspevkov na vzdelávanie, podporu 

mobility, dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie občanov, ktorí v dôsledku vojny utiekli z 

Ukrajiny a získali na území SR štatút odídenca. 

 

V nadväznosti na okolnosti na Ukrajine vláda SR Uznesením č. 144 z 28.02.2022 schválila 

návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 

Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátnym 

občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na 

Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej 

len „SR“). 

 

Hlavná aktivita -  podpora zvyšovania zamestnateľnosti odídencov prostredníctvom AOTP, 

v zmysle § 54 ods. 5  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 

 

V rámci hlavnej aktivity projektu  sú realizované štyri opatrenia: 

Opatrenie č. 1:  Vzdelávanie odídencov 

Opatrenie č. 2:  Podpora mobility 

Opatrenie č. 3:  Dobrovoľnícke činnosti 

Opatrenie č. 4:  Zapracovanie u zamestnávateľa 

 

Súbežné poberanie príspevku v rámci opatrenia č. 3 a č. 4 nie je možné. 

 

Pre každé opatrenie je zverejnené osobitné Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti. 

 

Cieľom aktivity je uľahčiť osobám z cieľovej skupiny sociálne začlenenie a integráciu na 

trh práce v SR poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie ich  

zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce 

 
 

OPRÁVNENÉ ÚZEMIE  
 

V rámci tohto oznámenia možno poskytnúť finančný príspevok vo všetkých samosprávnych 

krajoch Slovenska. Oprávnené obdobie realizácie projektu je od 05/2022 do 7/2023. 
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OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA  - opatrenie č. 3 

Cieľovou skupinou sú odídenci, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko 

(vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením 

„ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie podporných opatrení v rámci tohto 

projektu a vyplnili Dotazník pre občana Ukrajiny na zistenie jeho zaradenia na trh práce. 

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, 

následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním 

ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR rozhodnutím určila začiatok 01.03.2022 

poskytovania dočasného útočiska pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných 

príslušníkov. 

 

Oprávnení žiadatelia – opatrenie č. 3 
 

Oprávneným žiadateľom sú: 

- obce, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie; 

- štátne aj súkromné: zdravotnícke zariadenia, nemocnice, školy a školské zariadenia, 

poskytovatelia sociálnych služieb; 

- právnická osoba – zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, ktorá 

poskytuje verejnoprospešné služby, najmä pri starostlivosti o nezamestnané osoby, 

občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu 

odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby 

odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní 

verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, 

zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní a 

zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho 

dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo charitatívnych akcií, pri ochrane 

spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, pri prírodných katastrofách, 

ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane alebo v 

súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom. 

 

OPRÁVNENÁ  AKTIVITA – OPATRENIE Č. 3 
 

V rámci tohto opatrenia budú poskytované príspevky na vykonávanie dobrovoľníckej 

činnosti účastníkmi dobrovoľníckej činnosti a oprávnenými subjektami, ktoré organizujú 

a zabezpečujú uvedenú dobrovoľnícku činnosť.  

Dobrovoľníckou činnosťou sa v zmysle tohto projektu rozumie forma aktivácie odídenca 

vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností 

pre potreby trhu práce, ako aj podpora udržiavania a rozvíjanie pracovných návykov.  

Dobrovoľnícka činnosť je možné vykonávať v nasledujúcich oblastiach: 

- starostlivosť o  osoby odkázané na starostlivosť iných osôb vrátane detí, občanov so 

zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia 

slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti,  

- pomoc pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti 

sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, 

udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a 
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zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových 

charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, 

- pomoc pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,  

- tvorba, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia (napr. údržba 

a čistenie komunikácií a verejných priestorov, odpratávanie snehu, lístia, posypového 

materiálu zo zimnej údržby), 

- ochrana pred prírodnými a ekologickými katastrofami a odstraňovanie následkov 

prírodných a ekologických katastrof, 

- aktivity sociálneho typu, 

- poskytovanie a rozvoj sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, 

- starostlivosť o domácnosť, 

- podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva, historických pamiatok, 

- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, rozvoj a podporu komunitnej činnosti,  

- rozvoj športových aktivít, 

- podpora ochrany verejného poriadku, občianske hliadky 

- rozvoj a podpora komunitnej práce, 

- zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, 

tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov 

obce/mesta, 

- starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,  

- podpora vzdelávania,  

- pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov 

Dobrovoľnícku činnosť vykonáva účastník projektu/ odídenec v odporúčanom rozsahu 

max. 80 hodín mesačne, nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov s 

možnosťou opakovania max. 6 mesiacov u iného/ďalšieho oprávneného subjektu. Účasť na 

vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná. 

 

Žiadateľ – zamestnávateľ spolu so žiadosťou predkladá: 

 

1. Zámer organizovania dobrovoľníckej činnosti vrátane špecifikácie, 

2. Rozsah hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti, 

3. Menný zoznam účastníkov dobrovoľníckej činnosti 

4. Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 

1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení 

 

Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa § 70 odsek 7 a odsek 8 zákona o službách 

zamestnanosti je, že žiadateľ (zamestnávateľ): 

 

a) má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 395/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov (zisťuje úrad, môže preukázať aj žiadateľ),  

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie,     

poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové   

sporenie (zisťuje úrad, môže preukázať aj žiadateľ),   

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním   

žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie 

s následným pokračovaním formou praxe (zisťuje úrad, môže preukázať aj žiadateľ),  

d) nemá voči úradu finančné záväzky (zisťuje úrad), 
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e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár 

podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zisťuje úrad), 

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného   

pomeru (preukazuje žiadateľ v žiadosti  formou vyhlásenia – súčasťou žiadosti), 

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest  

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovaním z fondov EÚ, ak ide o právnickú osobu 

(zisťuje úrad vyžiadaním výpisu z registra trestov na základe poskytnutých údajov  

žiadateľa, ak je žiadateľ právnická osoba, ktorá je trestne zodpovedná).1 

 

Splnenie podmienok uvedených v písm. a) až e) a g) zisťuje úrad; splnenie podmienok 

uvedených v písm. a) až c) môže preukázať aj žiadateľ; splnenie podmienky uvedenej 

v písm. f) preukazuje žiadateľ v žiadosti vyhlásením   

 

NA POSKYTNUTIE FINANČNÝNÉHO PRÍSPEVKU NIE JE PRÁVNY NÁROK. 

 

VÝŠKA PRÍSPEVKU – oprávnené náklady 
 

1. Paušálny príspevok účastníkovi dobrovoľníckej služby (odídencovi) 

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad na základe žiadosti a uzatvorenej dohody 

poskytuje účastníkovi/odídencovi paušálny príspevok vo výške sumy životného minima 

poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o životnom minime.  

Do 30.6.2022 je príspevok poskytovaný vo výške 218,06 €.  

Od 1.7.2022 vo výške upravenej v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Príspevok je určený na úhradu nevyhnutných výdavkov súvisiacich s vykonávaním 

dobrovoľníckej služby.  

2. Príspevok oprávnenému subjektu - zamestnávateľovi 

Príspevok oprávnenému subjektu, ktorý organizuje a zabezpečuje dobrovoľnícku činnosť sa 

poskytuje na základe žiadosti a uzatvorenej dohody s úradom. Príspevok na dobrovoľnícku 

činnosť pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním 

dobrovoľníckej služby a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý 

organizuje dobrovoľnícku službu (organizátor). 

 

a) príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej 

činnosti 

 

Príspevok sa poskytuje mesačne, najviac vo výške 4% z celkovej ceny práce pre príslušný 

kalendárny rok, t.j. 63,27 € pre rok 2022 na jedného účastníka / odídenca a to  najmä na 

úrazové poistenie UoZ, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť 

účastníka, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné 

náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti.  

                                                 
1 Pri zisťovaní splnenia podmienky podľa ods. 7 písm. g) úrad postupuje v zmysle „Metodického usmernenia k 

uplatňovaniu § 70 ods. 7 pís. g) a ods.  8 zákona o službách zamestnanosti“, číslo 

UPS/US1/SSZODAOTPSP/BEZ/2021/15571 a 2021/68906 zo dňa 28. 4. 2021, prípadne ďalších nasledujúcich 

usmernení.                                                                                                                                                                                                                                                                                 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  

Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku  

1/2022/§54- O3 

 
                                                                                                                        Strana 7 

 

b) príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca -  organizátora 

 

Príspevok sa poskytuje mesačne, najviac  vo výške 3 % z celkovej ceny práce na príslušný 

kalendárny rok, t.j. 47,45 € pre rok 2022 na jedného účastníka / odídenca vykonávajúceho 

dobrovoľnícku činnosť. V prípade ak sa dobrovoľnícka činnosť začne vykonávať od 15. 

kalendárneho dňa v mesiaci, výška príspevku na jedného účastníka / odídenca sa kráti na 

polovicu t.j. 23,72 € pre rok 2022. 

 

Finančný príspevok na organizátora sa zamestnávateľovi uhrádza na základe predloženej 

mesačnej evidencie organizovania dobrovoľníckej činnosti. Organizátor môže 

zabezpečovať organizovanie dobrovoľníckej činnosti pre 1 – 10 odídencov) 
 

V prípade poverenia vlastného zamestnanca organizovaním dobrovoľníckej služby, je 

zamestnávateľ v zmysle dohody povinný zaslať úradu za tohto zamestnanca kópiu pracovnej 

zmluvy a dohôd o zmene pracovných podmienok k pracovnej zmluve, najneskôr do 15 

kalendárnych dní odo dňa začatia organizovania dobrovoľníckej činnosti. 

Konkrétny účel použitia príspevku sa dohodne v dohode s úradom na základe „Zámeru 

organizovania dobrovoľníckej činnosti, ktorý je prílohou k žiadosti. 

Finančné príspevky v zmysle tohto opatrenia č. 3 projektu poskytnuté podnikateľským 

subjektom, resp. subjektom, ktoré sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej 

činnosti, sú pomocou poskytnutou v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a 

s  podmienkami Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (Schéma DM č. 

16/2014 na podporu zamestnanosti v platnom znení). 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU 
 

Hlavná aktivita 
Začiatok realizácie 

opatrenia č. 3 

Ukončenie realizácie 

opatrenia č. 3 

Prijímanie žiadostí o poskytnutie finančných 

príspevkov 

5/2022 

dňom nadobudnutia  

účinnosti zmluvy 

o NFP na NP 

„Pomáhame 

odídencom“ 

 

Podpisovanie dohôd o poskytnutí finančných 

príspevkov 
5/2022 

dňom nadobudnutia  

účinnosti zmluvy o 

NFP na NP 

„Pomáhame 

odídencom“ 

Úhrada finančných príspevkov zamestnávateľom 

zo strany úradu 

6/2022 

dňom nadobudnutia  

účinnosti zmluvy 

o NFP na NP 

„Pomáhame 

odídencom“ 
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Proces schvaľovania predložených žiadostí prebieha do vyčerpania 

finančných prostriedkov vyčlenených na toto oznámenie, v súlade 

s časovým harmonogramom národného projektu. 
 

FORMULÁR  ŽIADOSTI  A  PRÍLOHY  K  ŽIADOSTI 
 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí byť predložená na formulári, ktorý je 

prílohou č. 1/1a tohto oznámenia spolu s ostatnými požadovanými prílohami uvedenými 

v zozname príloh tohto oznámenia a ostatnými náležitosťami. Elektronická verzia 

formulárov je k dispozícii aj na internetovej stránke ústredia http://www.upsvar.sk.  
Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky oznámenia a súčasne potvrdzuje 

správnosť údajov. 

 

SPÔSOB  DORUČENIA  ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE  PRÍSPEVKU 

Oprávnený subjekt predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 

dobrovoľnícku činnosť na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke ústredia 

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

Žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov a povinné prílohy k žiadosti žiadateľ 

predkladá v písomnej podobe (poštou, osobne alebo prostredníctvom elektronickej schránky) 

v jednom origináli na územne príslušný úrad podľa miesta, kde žiadateľ vytvára 

pracovné miesto za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním 

formou praxe. 

 

Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov je možné doložiť aj prostredníctvom 

elektronického podania podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Kvalifikovaný elektronický podpis je,  v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 

službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách), 

zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na 

vyhotovenie elektronického podpisu  a založený na kvalifikovanom certifikáte pre 

elektronické podpisy. Pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu je možné 

elektronicky realizovať právne úkony, ktoré vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 

40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), t. j. takýto elektronický podpis v tomto prípade nahrádza 

písomnú podobu vlastnoručného podpisu. V prípade, ak bolo podanie do elektronickej 

schránky podpísané zaručeným elektronickým podpisom, je možné ho akceptovať. V inom 

prípade je potrebné žiadateľa o nesprávnom podaní žiadosti poučiť. 

 

Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov musí byť potvrdená originálnym podpisom 

štatutárneho zástupcu žiadateľa a označená odtlačkom pečiatky.  

 

Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov a povinné prílohy v písomnej podobe žiadateľ 

predkladá v jednom origináli (poštou, osobne alebo prostredníctvom elektronickej schránky) 

na územne príslušný úrad podľa miesta, kde sa bude dobrovoľnícka činnosť vykonávať. 

 

Úrad akceptuje žiadosť predloženú na predpísanom formulári.  

    

Na poskytnutie  finančného  príspevku nie je právny nárok. 
 

http://www.upsvar.sk/
http://www.upsvr.gov.sk/
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ZOZNAM PRÍLOH  
 

Zamestnávateľ 

 

Príloha č.1  

Žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti a o 

poskytnutie príspevku na dobrovoľnícku činnosť v rámci projektu "Pomáhame odídencom - 

opatrenie č. 3" 

                    

Príloha č.2  

Zámer organizovania dobrovoľníckej činnosti vrátane špecifikácie 

 

Príloha č. 3   

Rozsah hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti denný rozvrh začiatku a konca 

vykonávania činnosti v rámci projektu "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 3" 

 

Príloha č. 4 

Menný zoznam účastníkov, ktorí budú zaradení na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v 

rámci projektu "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 3" 

 

Príloha č. 5 

Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis 

 

Príloha č. 6 

Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávania dobrovoľníckej činnosti odídenca za 

účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce a o poskytnutí  príspevku na 

vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v rámci národného projektu „Pomáhame odídencom – 

opatrenie č. 3“ 

 

Príloha č. 7 

Evidencia dochádzky odídencov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby    

   

Príloha č. 8 

Evidencia dochádzky zamestnancov, ktorí organizujú dobrovoľnícku činnosť      

 

Odídenec 

Príloha č. 1a 

Žiadosť o zaradenie na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti a o poskytnutie príspevku 

počas jej vykonávania 


