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Ľ. Štúra 53, 934 01 LEVICE

Poskytovaniu pomoci pre občanov Ukrajiny 
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ÚPSVR Levice



Úrad práce, soc. vecí a rodiny Levice – vysunuté pracoviská
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pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 ŽELIEZOVCE

pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 ŠAHY

Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, 
Hokovce, Horné Semerovce, Horné Túrovce, 
Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, 
Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, 
Šahy, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce n/Ipľom

Čaka, Čata, Farná, Hontianska Vrbica, 
Hronovce, Kukučínov, Kuraľany, Keť, Málaš, 
Malé Ludince, Malý Pesek, Nýrovce, Pohronský 
Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské 
Lužany, Turá, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, 
Želiezovce
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1. Úvod ku kompetenciám ÚPSVR Levice

• Úrad poskytuje podporu štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným 
príslušníkom, ktorí majú doklad o tolerovanom pobyte na území 
Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

• Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:
– manžel štátneho občana Ukrajiny,
– maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela 

štátneho občana Ukrajiny,
– rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

• Začiatok poskytovania dočasného útočiska je od 1.3.2022.
• Poskytovanie dočasného útočiska je do 31.12.2022.
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2. Zamestnanie

• Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka Ukrajiny, ktorému 
bolo poskytnuté dočasné útočisko. 

• Zamestnanie môže byť formou:
– pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) 
– alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru.
• Štátny príslušník Ukrajiny môže byť aj dočasne pridelený na výkon práce 

k užívateľskému zamestnávateľovi.
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Všeobecná koordinácia 
PhDr. Anna Ciriová
Oddelenie služieb pre občana 
036/2440 550, 0902 968 802
Anna.Ciriova@upsvr.gov.sk

Voľné pracovné miesta 
Ing. Ľuboš Kasan 
Oddelenie služieb pre občana / 
Referát služieb pre zamestnávateľa 
036/244 220, 0902968 817 , 
Lubos.Kasan@upsvr.gov.sk
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2. Zamestnanie - kontakt

Zamestnávatelia, ktorí predbežne majú záujem o odídencov z Ukrajiny:

– Nemocnica AGEL s.r.o., pam@nlv.agel.sk +421366379228
– Spilatex s.r.o.,                                     kmetovam@spilatex.sk +421366334555
– Cloetta Slovakia s.r.o.,                       martinazomborska@cloetta.sk +421910828013    
– Andritz Kufferath s.r.o.,                     lucia.hudackova@andritz.com +421905441604
– Hörnlein Slovensko s.r.o.,                 andrea.kovacova@hoernlein.com +421367450347   
– AIS Automotive Interior Systems s.r.o.,  v.duricova@ais-systeme.de +421905272923
– Enpay Transformer Components s.r.o.,    l.palenikova@enpay.com +421366310094
– Grandpark, nezisková organizácia             personalistika@grandpark.sk +421948745143   
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2. Zamestnanie
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• V prípade záujmu môže ODÍDENEC kontaktovať miestne príslušný ÚPSVaR 
za účelom sprostredkovania voľného pracovného miesta. Nie je nutné 
chodiť osobne na úrady. Vhodné ponuka na adrese: 

Пошук пропозицій · Послуги з працевлаштування (gov.sk)
https://www.istp.sk/help-ukraine?sglocale=uk

Telefónne kontakty pre pracovné miesta:
• Levice -Jozef.Pastier@upsvr.gov.sk – 036/2440 324
• Šahy - Henrieta.Halaszova@upsvr.gov.sk – 036/2441 310
• Želiezovce - Viviana.LojdovaSeresova@upsvr.gov.sk – 036/2442 310
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3.1 Poskytnutie dávok v hmotnej núdzi (HN)

• Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, predloží doklad „Odídenca“ osobne na 
úrade, alebo ho môže poslať poštou spolu so žiadosťou o dávku v HN

• Žiadosť sa podáva osobne na úradoch v Leviciach, Šahách a Želiezovciach, 
zasiela poštou na adresu úradu  - ÚPSVR Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice, 

alebo mailom - lv@upsvr.gov.sk
• v prípade,  ak sa na jednom mieste   zdržiava väčší počet mamičiek a detí, 

vieme prostredníctvom terénnych pracovníčok prísť následne na  miesto 
ubytovania. Žiadosť ale vopred treba zaslať poštou alebo emailom s 
kompletným kontaktom (adresa, meno, tel. číslo).

• Úrad neposkytuje príspevok na bývanie
• Dávky v HN budú vyplácané na pošte v mieste ubytovania po 18. dni v 

mesiaci
• Formuláre nájdete u pracovníčky úradu alebo na recepcii v sídle úradov
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3.1 Hmotná núdza – nárok a podmienky

Kontakty: 
• Levice:  Lubica.Biela@upsvr.gov.sk - 036/2440322,528
• Želiezovce: Viviana.LojdovaSeresova@upsvr.gov.sk – 036/2442 310
• Šahy: Henrieta.Halaszova@upsvr.gov.sk – 036/2441 310
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4. Úlohy Sekcie rodiny – Oddelenia SPODaSK
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ÚPSVaR Levice, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately kontaktujte na čísle 

+421/ 902 968 823
v prípadoch ak máte znalosť o:

1. dieťati z Ukrajiny do 18 rokov bez rodičov alebo 
iných zákonných zástupcov. 

2. matke z Ukrajiny do 18 rokov s deťmi 
(aj keď má väzbu na osobu žijúcu na Slovensku).
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Ďakujeme za 
pozornosť.


