
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi1 

 

Údaje o žiadateľovi: 
 

 

Meno:....................................................................................................................................................... 

Priezvisko: ............................................................................................................................................... 

Dátum narodenia:...................................................................................................................................... 

Štátna príslušnosť:..................................................................................................................................... 

Rodné číslo: .............................................................................................................................................. 

Preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska2: .............................................................. 

Doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“2:......................................................................... 

Ubytovanie na území SR (kontaktná adresa): ....................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Telefonický kontakt: ................................................................................................................................ 

 

Rodinní príslušníci žiadateľa:   
 

 

Meno a priezvisko 

Dátum 

narodenia 

rod. číslo 

Štátna 

príslušnosť 

Zamestnávateľ 

škola 

Príbuzenský vzťah 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

                                                             
1 Pre utečencov z Ukrajiny, ktorým je v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine poskytnuté dočasné útočisko 

v súlade zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

uznesením vlády SR č. 144 zo dňa 28.02.2022. 
2 Uviesť číslo dokladu, dátum, miesto vydania dokladu 
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Spôsob výplaty:  

 

V hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky (uveďte adresu) : 

 

 ............................................................................................................................................................................ 
 

Na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území SR:  

IBAN: ....................................................................................................................... .......................................... 
 

 

Čestné vyhlásenie žiadateľa:  

Vyhlasujem na svoju česť, že svoj stav hmotnej núdze si nemôžem z dôvodu ozbrojeného konfliktu 

na Ukrajine riešiť: 

- výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku,  

- príjmom, 

- uplatnením si nárokov.  

Čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som uviedol sú pravdivé, som si vedomý právnych následkov 

nepravdivého čestného vyhlásenia v zmysle § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov.  

 

Poučenie o povinnostiach príjemcu:  

 

Úradu oznámi bezodkladne všetky zmeny rozhodujúce na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, 

ide najmä o: 

- cudzincovi, ktorý žiadal o poskytnutie dočasného útočiska bol/nebol udelený tolerovaný pobyt 

s označením „ODÍDENEC“, 

- zmena pobytu na území SR, 

- nástup do zamestnania, 

- práceneschopnosť, 

- nástup dieťaťa do školy a pod.  

V prípade akýchkoľvek nejasností vo veci poskytovania pomoci je potrebné kontaktovať príslušný 

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príjemca pomoci je povinný na výzvu úradu preukázať 

skutočnosti požadované úradom v lehote určenej úradom. 

 

Miesto a dátum vyhotovenia: ....................................................... 

Podpis:  ....................................................... 

Správnosť údajov porovnal s dokladom o pobyte na území SR:  

Podpis zamestnanca úradu: ................................................................................................... ............................. 

Dátum porovnania: ............................................................................................................................. ................ 

 


