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Шановні друзі з України,

ласкаво просимо до Трнави.  Ми хотіли б вітати вас із кращою можливістю, 
але ми зробимо все можливе, щоб полегшити поточну ситуацію для вас.  
Ми підготували брошуру, яку ви зараз тримаєте в руках. У ній ви знайдете 
інформацію, яка допоможе вам орієнтуватися у можливостях, які ви маєте 
як біженець або людина, яка шукає притулок в Словацькій Республіці. Тут 
ви зайдете найважливіші речі, які вам потрібно знати, коли шукаєте роботу, 
медичну допомогу, соціальні послуги та як влаштовувати своїх дітей до шкіл та 
навчальних закладів у Трнаві.

Ми також намагалися зібрати телефонні та електронні контакти, які могли б 
допомогти вам краще зорієнтуватися в пропонованих послугах та формах 
допомоги.

Бажаємо всього найкращого,

 

 Місто Трнава

 

 

Milí priatelia z Ukrajiny,

vitajte v Trnave. Radi by sme vás privítali pri lepšej príležitosti, no spravíme, čo je v 
našich silách, aby sme vám aspoň trochu uľahčili súčasnú situáciu. Pripravili sme 
pre vás brožúrku, ktorú práve držíte v rukách. Nájdete v nej informácie, ktoré vám 
pomôžu pri orientácii v možnostiach, ktoré máte ako odídenci alebo azylanti na úze-
mí Slovenskej republiky. Dozviete sa v nej to najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť 
pri hľadaní práce, zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb a umiestňovaní vašich 
detí do škôl a školských zariadení v Trnave.

Snažili sme sa zhromaždiť aj telefonické a e-mailové kontakty, ktoré by vám mohli 
pomôcť v lepšej orientácii v ponúkaných službách a formách pomoci.

Želáme vám všetko dobré,

Mesto Trnava
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Умови в’їзду до Словацької Республіки для біженців у зв’язку з війною в 
Україні. 

У зв’язку з винятковою ситуацією Поліція Словацької Республіки полегшує 
перехід на словацьких кордонах всім особам котрі залишають  Україну через 
воєнний конфлікт. Для в’їзду у Словаччину не потрібен COVID тест. 

На території Словаччини громадяни Україні можуть перебувати 90 днів на 
підставі безвізового режиму. Кожен зобов‘язаний стежити за тривалістю цього 
періоду. Під час перебування в Словаччині ви не маєте права працювати і не 
маєте можливості отримати медичну страховку.

Якщо ви хочете залишитися в Словаччині на більш тривалий період часу, вам 
потрібно подати заявку на певний вид перебування.

Ви маєте можливість попросити про тимчасовий притулок як так званий 
біженець, що наразі є найпростішим способом захистити людей від війни та 
не вимагає тривалих офіційних процедур. Це надасть українським громадянам 
швидкий і необмежений доступ до ринку праці, охорони здоров’я, а їхнім дітям 
– доступ до освіти. Цю спеціальну форму захисту можна отримати практично 
відразу, вона діє до 31 грудня 2022 року.

Ви також можете подати заяву про надання притулку, але це адміністративно 
тривалий процес, який може тривати до шести місяців.

Я хочу залишитисЯ в словаччинІ. 
ЯкІ мої обов’Язки?

Зобов’язання звітності

Кожен іноземець, який прибув до Словаччини і не є громадянином 
Європейського Союзу або членом сім’ї громадянина Європейського Союзу, 
зобов’язаний повідомити про своє тимчасове місце проживання в Словацькій 
Республіці протягом трьох робочих днів після в’їзду на її територію у 
відповідному відділі поліції для іноземців (за адресою проживання, в м. Трнава 
за адресою Paulínská 506) особисто або поштою.

Якщо ви є громадянином ЄС або членом сім’ї громадянина ЄС, цей період 
становить десять робочих днів. Якщо Ви забезпечені проживанням в об’єкті 
розміщення (готелі, гуртожитку), цей обов’язок буде виконувати орендодавець.

Ви можете завантажити форму звіту про перебування на сайті www.minv.
sk/?hlasenie-pobytu-1, ви знайдете її серед документів, які можна завантажити. 
Ми рекомендуємо надіслати його поштою, оскільки поліція у справах іноземців 
наразі не обробляє запити, окрім тимчасового притулку.

Відділ поліції для іноземців Трнава, Paulínska 506, 917 01 Trnava

Робочі години:
Понеділок - неділя: з 07.00 до 19.00 год
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Я бІженець І шукаю роботу в трнавІ
Ви повинні виконати зобов’язання щодо звітності. Громадянин України може 
працювати на території Словацької Республіки, відповідно після надання 
документа про дозвіл на проживання на території Словаччини з позначенням 
Odídenec (біженець).

Якщо ви подаєте заяву про надання притулку, ви можете працювати до дев’яти 
місяців після подачі заяви. Якщо заявка буде схвалена, ви маєте доступ до 
ринку праці як громадянин Словацької Республіки.

Працювати можна у формі трудових відносин, тобто трудового договору чи 
угоди про відмову від роботи, а можна отримати тимчасову роботу через 
агентство.

Управління соціальних питань та сім’ї (вул. Jána Bottu 4) надасть вам 
консультацію щодо пошуку роботи.

Робочі години:
Понеділок  8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 год
Вівторок  8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 год
Середа   8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 год
П‘ятниця  8.00 - 12.00 год

 033/244 09 99  
 upsvr.gov.sk

Ви також можете знайти доступні пропозиції роботи в Інтернеті, наприклад 
на веб-порталі kariera.sk або istp.sk, де можна переглянути пропозиції, які 
підходять для громадян України, або на profesia.sk з фільтрацією пропозицій 
- Trnavský kraj, mesto Trnava (фільтр для пошуку роботи в місті Травна та в її 
області). Серед пропозицій, які підходять для громадян України, є прапор із 
написом „Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny“  («Можливість для народу України»).

Міграційне бюро або громадські організації також допоможуть знайти роботу.

Важливу інформацію щодо роботи та працевлаштування в Словаччині також 
можна знайти на сайті Міністерства праці, соціальних справ та сім’ї Словацької 
Республіки workment.gov.sk у розділі Допомога біженцям з України („Pomoc pre 
odídencov z Ukrajiny“).

Доступно для вагітних жінок і сімей з дітьми, якщо у них є хоча б одна дитина 
віком до шести років, для людей з тяжкими інвалідністю та осіб старше 60 років. 
Інші особи повинні зареєструватися в Центрі великої місткості (VKC) у Нітрі.

 +421 961 106 152
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соцІальнІ служби 
Надавачі соціальних послуг можуть надавати житло та соціальні послуги 
людям, які тікають з України. Як державні, так і недержавні провайдери можуть 
пропонувати свої вакансії в межах зареєстрованої потужності окремих об’єктів. 
(Постачальники соціальних послуг - це напр. будинки для літніх людей, 
«лікарні» для довгохворих, або напр. дитячі будинки.)

Одержувачем соціальних послуг може бути також іноземець, якому надано 
притулок або йому надано додатковий захист чи тимчасовий притулок. 
Ви повинні відповідати умовам надання певного виду соціальних послуг 
(наприклад загроза здоров’ю, відсутність предметів першої необхідності 
тощо). Ваша позиція така сама, як і для громадян Словаччини, і на вас також 
поширюються розмір та умови оплати соціальних послуг, а також умови 
фінансування наданої соціальної послуги.

соцІальне забезпеченнЯ, на Яке Я 
маю право Як бІженець через вІйну :

Так звані допомога в матеріальній потребі також може бути надана іноземцям, 
які підтвердили себе документом про проживання на території Словацької 
Республіки з позначкою Odídenec (біженець) або карткою іноземця, який 
просить надати тимчасовий притулок. 

Допомога в матеріальній потребі - це матеріальна допомога, яка служить 
для забезпечення елементарних житлових умов у разі, якщо особа не може 
власними зусиллями збільшити свої доходи.

Нині цими людьми вважаються також люди, які тікають від війни в Україні.

Розмір допомоги залежить від кількості членів сім’ї та їх поточного становища. 
При визначенні групи спільно оцінюваних осіб членами сім’ї вважатимуться 
лише особи, які перебувають на території Словацької Республіки.

Допомогу можна отримати в Управлінні соціальних питань та сім’ї в Трнаві 
(адреса вул. Jána Bottu 4), доступні спрощені двомовні форми.

Як біженець, ви маєте право на основну пільгу та внески в такому ж обсязі та 
на тих самих умовах, що й громадяни Словаччини. Крім того, ви маєте право 
на допомогу на кожну дитину віком до 16 років на утриманні, навіть якщо вона 
зараз не відвідує школу.

Як біженець, ви не маєте права на допомогу на постійну фінансову допомогу 
або на житло (це не відноситься до притулків). Однак ви маєте право на 
одноразову допомогу в розмірі 1,5 розміру прожиткового мінімуму (надається 
Міністерством праці, соціальних справ та сім’ї Словацької Республіки).
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Я хочу дати освІту своїм дІтЯм у 
мІсцІ, де Я зараз перебуваю

У Словаччині відвідування школи є обов’язковим для дітей віком до 16 років. 
Діти біженців та шукачів притулку мають право на безкоштовне навчання в 
державних школах за місцем їхнього поточного проживання або в іншому 
визначеному місці.

Як діяти після подання заяви про надання притулку або тимчасового 
притулку:

Відвідайте дитячий садок чи початкову школу (список ви можете знайти на 
сайті bit.ly/skolytt_ua), куди ви хотіли б влаштувати дитину, або зв’яжіться з 
відділом освіти міської адміністрації в м. Трнава безпосередньо за електронною 
адресою _osmas@trnava.sk, або за телефонами +421 33/32 36 126 та +421 33/32 
36 124.

Необхідно буде надати докази того, що розпочато провадження щодо 
тимчасового біженця чи притулку. У початковій школі буде визначено рівень 
словацької мови та освіченість вашої дитини, на основі чого вона буде 
зарахована до відповідного року.

У дитячому садку за дитину платять 20 євро / місяць - оплата не поширюється 
на дітей, яким до 31 серпня 2022 року виповниться шість років. Виплату можна 
скасувати для всіх дітей, якщо їхній законний представник одержує матеріальну 
допомогу.

Діти, які подають заяву про надання притулку / тимчасового притулку / 
додаткового захисту, особи, які мають тимчасовий притулок у Словацькій 
Республіці, особи з додатковим захистом та шукачі притулку, будуть прийняті 
до школи як до колективного закладу.

Перед зарахуванням до школи дитина проходить огляд у дитячого та 
підліткового лікаря загальної практики, який видає дитині довідку про медичну 
придатність для відвідування колективного закладу. Інформація про хід іспиту 
доступна на сайті minedu.sk у розділі Situácia na Ukrajine («Ситуація в Україні»).

Групи біженців з України, до яких входять сім’ї з дітьми, матері-одиначки з 
дітьми чи молодь, також мають можливість перебувати в кризових притулках, 
таких як притулки, аварійні притулки (місця які були перероблені в притулки; 
наприклад дитсадочки, спортзали а тд)  та будинки на півдорозі (місця для 
надання соціальної допомоги на певний термін особі, яка знаходиться в 
несприятливому соціальному становищі).

Більш детальну інформацію можна отримати на веб-сайті employment.gov.sk 
або в міському управлінні у Трнаві ( вул. Trhová 3) в соціальному відділі.
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Лікарі загальної практики для дітей та підлітків - педіатри, стоматологія - 
стоматологічна поліклініка, рентген / СОНО / УЗД, гінеколог, психолог, кардіолог, 
дерматолог, офтальмолог, ЛОР та інші фахівці можна знайти за адресами:

Mestská poliklinika Družba (Міська поліклініка Дружба), 
Starohájska 2, 917 01 Trnava

Відчинено:
Понеділок  7.00 - 16.00 год
Вівторок  7.00 - 16.00 год
Середа   7.00 - 16.00 год
Четвер   7.00 - 16.00 год
П‘ятниця  7.00 - 16.00 год

 +421 33/59 53 111

Перелік лікарів, які працюють у Mestská poliklinika Družba (Міська поліклініка 
Дружба), розміщений на сайті   www.navstevalekara.sk

На сайті www.ukraineslovakia.sk серед іншого публікується перелік 
стоматологічних клінік, які надають невідкладну стоматологічну допомогу 
українцям, які втікають від війни.

У разі потреби ви можете звернутися за допомогою до постійних контактів 
Міністерства освіти, науки та спорту Словацької Республіки українською мовою:

 +421 910 944 825

 +421 950511 776

 +421 951 141 060

 +421 951300 053 

 +421 951 453 061

менІ потрІбна медична допомога
Якщо ви просто особа, яка шукає тимчасового притулку, або особа, якій місце 
проживання вже надано як біженцю, і ви не застраховані, держава оплачує 
невідкладну медичну допомогу від вашого імені.

Є амбулаторно-поліклінічна та невідкладна допомога та центральна 
приймальня:

Fakultná nemocnica Trnava (Університетська лікарня Трнава)
Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava

Відчинено: цілодобово 

 +421 33/59 38 111  
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допомога неурЯдовим органІзацІЯм 
та органІзацІЯм оон

Ліга прав людини – громадська організація, яка надає іноземцям та біженцям 
інформацію про проживання, візи та притулок кількома мовами.

Гаряча лінія для громадян України:  

 +421 918 366 968 

 ukrajina@hrl.sk

 www.ukraineslovakia.sk

Про стан здоров’я Ви також можете консультуватися по телефону українською 
мовою на Лінії здоров’я щодня з 7.00 до 19.00 за номером телефону: 

 +421 2 210 250 75.

Важливі контакти по всій Словацькій Республіці:

Поліція:    158, 112

Швидка допомога:   155, 112

Пожежна команда:   150, 112

Лінія екстреної допомоги – Національна гаряча лінія для жертв торгівлі 
людьми

 0800 800 818

Посольство України в Словаччині

Адреса:  Radvanská 35, 81101, Bratislava

 +421 2 592 028 10

Інфолінії Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки для 
україномовних 

 421 513 816 111

 421 259 765 111
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Допомога шукачам притулку

Словацька гуманітарна рада

 shr@shr.sk

 +421 2 5020 0500

Міграційне управління МВС Словацької Республіки

 +421 2 4341 4775 alebo +421 2 4825 4104

допомога у пошуку людей в українІ
Якщо ви втратили зв’язок зі своєю сім’єю, близькими чи родичами, ви можете 
скористатися послугою Словацького Червоного Хреста – Сімейне возз’єднання.

 www.redcross.sk

мІжнародна органІзацІЯ з мІграцІї 
(мом)

Informácie a rady o vstupe a pobyte na Slovensku

Інформація та консультації щодо в‘їзду та перебування в Словаччині

Інформаційна лінія:  0850 211 478 (з території Словацької Республіки)

З-за кордону:  +421 252 630 023, +421 556 258 662

Додаток Telegram і Signal:

 mic@iom.int

 +421 908 767 853

 www.mic.iom.sk

SOS Ukraine Slovakia - українська громада в Словаччині 

Гаряча лінія:   +421 911 201 889 

 ukrajina.sk.sos@gmail.com

Facebook: Словаччина SOS
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Проживання:

Актуальний список місць розміщення доступний на сайті 

 www.pomocpreukrajinu.sk.

Транспортування:

Безкоштовний проїзд громадянам України після підтвердження дійсного 
паспорта або ID-картки надається Залізницею Словацької Республіки 
(ZSSK) у всіх поїздах. Автобусний транспорт безкоштовний у Трнавському, 
Братиславському, Банській Бистриці, Кошицькому та Пряшівському регіонах.

Гроші та банківські послуги:

Поміняти гривню на євро можна лише в обмінних пунктах у великих містах. 
Жоден із банків у Словаччині не обмінює гривню на євро.

Оператори мобільного зв‘язку:

Як громадянин України, ви маєте можливість безкоштовно отримати SIM-карту 
з кредитом і даними на один місяць у компаніях O2, Orange, Telekom (Tesco 
Extra - вул. Veterná 40, City Arena - вул. Kollárova 20).

Актуальну інформацію з Трнави, важливі контакти, офіційні оголошення та 
необхідні форми можна знайти на веб-сайті міста Трнави trnava.sk

Примітка: інформація в цій брошурі може бути змінена, тому 
рекомендуємо перевірити її дійсність та своєчасність за знижкою 0850 
211 478 (з усієї території Словацької Республіки), або за номером 00421/252 
63 00 23 (з-за кордону), або за конкретними номерами телефонів та 
адресами електронної пошти, зазначеними в цій брошурі.

Інша корисна ІнформацІЯ

Психологічна підтримка по телефону

Лінія екстреної допомоги та консультації:  0800 500 888

Гаряча лінія “Пам’ятайте”:  0800 800 566

Більше інформації можна знайти на сайті:

 www.ua.gov.sk 

 www.pomocpreukrajinu.sk

 www.ukraineslovakia.sk

 www.ktopomozeukrajine.sk
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Podmienky vstupu do SR pre vojnových utečencov z Ukrajiny 

S ohľadom na výnimočnosť situácie Polícia Slovenskej republiky (SR) na hraničných 
priechodoch umožňuje vstup na územie SR všetkým osobám utekajúcim z Ukrajiny 
pred vojnovým konfliktom. Na vstup do SR nie je potrebný COVID test. 

Po vstupe na Slovensko sa tu môžete na základe bezvízového pobytu zdržiavať 90 
dní. Počas pobytu na Slovensku v rámci bezvízového styku nemáte právo pracovať a 
nemáte zdravotné poistenie. Každý z vás musí sledovať, koľko dní uplynulo. 

Ak chcete ostať na Slovensku dlhšie, musíte požiadať o určitý typ pobytu.

Máte možnosť požiadať o dočasné útočisko ako tzv. odídenec, čo momentálne pred-
stavuje najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou a nevyža-
duje zdĺhavé úradné procedúry. Ukrajinským občanom umožní rýchly a neobmed-
zený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu. 
Túto osobitnú formu ochrany možno získať prakticky okamžite, poskytuje sa do 31. 
decembra 2022.

Môžete požiadať aj o azyl, je to však administratívne zdĺhavejší proces, ktorý môže 
trvať až šesť mesiacov.

ChCem zostať na slovensku. 
aké sú moje povinnosti?

Ohlasovacia povinnosť 

Každý cudzinec, ktorý prichádza na Slovensko a nie je občanom Európskej únie 
alebo rodinným príslušníkom občana Európskej únie, má povinnosť ohlásiť adresu 
svojho pobytu na území SR do troch pracovných dní od vstupu na jej územie na 
príslušnom oddelení cudzineckej polície (podľa adresy pobytu, v Trnave na Paulín-
skej 506) osobne alebo poštou. 

Ak ste občanom EÚ alebo rodinným príslušníkom občana EÚ, táto lehota je desať 
pracovných dní. Ak máte zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení (hotel, 
hostel), túto povinnosť za vás splní ubytovateľ. 

Tlačivo na ohlásenie pobytu si môžete stiahnuť na adrese www.minv.sk/?hlasenie-
-pobytu-1, nájdete ho medzi dokumentami na stiahnutie. Odporúčame vám, aby ste 
ho poslali poštou, pretože cudzinecká polícia momentálne nevybavuje iné žiadosti 
než dočasné útočisko.

Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava, Paulínska 506, 917 01 Trnava

Pracovné hodiny: 
Pondelok – nedeľa: 7.00 – 19.00 h

K dispozícii pre tehotné ženy a rodiny s deťmi, ak má aspoň jedno dieťa menej ako 
šesť rokov, pre zdravotne ťažko postihnutých a ľudí vo veku nad šesťdesiat rokov. 
Ostatné osoby sa musia registrovať vo Veľkokapacitnom centre (VKC) v Nitre.

  +421 961 106 152
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som vojnový utečeneC 
a hľadám si práCu v trnave

Musíte mať splnenú ohlasovaciu povinnosť. Len na základe vydania takéhoto poby-
tu môže občan Ukrajiny pracovať na území Slovenskej republiky, resp. po udelení 
dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením Odídenec.

V prípade, že žiadate o azyl, môžete pracovať až po deviatich mesiacoch od podania 
žiadosti. V prípade schválenia žiadosti máte prístup na pracovný trh ako občan SR.

Zamestnať sa môžete formou pracovného pomeru, teda na pracovnú zmluvu, alebo 
formou dohôd o práci vykonanej mimo pracovného pomeru, alebo môžete získať 
dočasné zamestnanie prostredníctvom agentúry

Pri hľadaní práce vám poradí Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (Jána Bottu 4).

Pracovné hodiny: 
Pondelok:  8.00 – 12.00 h, 13.00 – 15.00 h
Utorok:  8.00 – 12.00 h, 13.00 – 15.00 h
Streda:  8.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h
Piatok:   8.00 – 12.00 h

 033/244 09 99  
 upsvr.gov.sk

Dostupné pracovné ponuky nájdete aj online napr. na webovom portáli kariera.
sk alebo istp.sk kde si môžete zobraziť ponuky vhodné pre ukrajinských občanov, 
príp. na profesia.sk, s filtrovaním ponúk – Trnavský kraj, mesto Trnava. Pri ponukách 
vhodných pre občanov Ukrajiny je uvedená vlajočka s nápisom „Príležitosť pre ľudí 
z Ukrajiny“.

Nájsť prácu vám pomôžu aj migračný úrad alebo mimovládne organizácie. 

Dôležité informácie týkajúce sa práce a zamestnávania na Slovensku nájdete tiež na 
stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, employment.gov.sk, v sekcii 
Pomoc pre odídencov z Ukrajiny. 

soCiálne zabezpečenie, na ktoré 
mám nárok ako vojnový utečeneC:

Tzv. pomoc v hmotnej núdzi sa môže poskytovať aj cudzincom, ktorí sa preukážu 
dokladom o pobyte na území SR s označením Odídenec alebo preukazom cudzinca 
žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Pomoc v hmotnej núdzi je finančná pomoc, ktorá slúži na zabezpečenie základných 
životných podmienok v prípade, keď si človek nemôže zvýšiť príjem vlastným pri-
činením. V súčasnosti sa za tieto osoby považujú aj ľudia utekajúci pred vojnovým 
konfliktom na Ukrajine. 
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ChCem zabezpečiť vzdelanie pre moje 
deti v mieste, kde sa aktuálne 
zdržiavam

Na Slovensku je povinná školská dochádzka pre deti do 16 rokov. Deti azylantov  
a žiadateľov o azyl a odídencov majú nárok na bezplatné vzdelávanie v štátnych 
školách na mieste aktuálneho pobytu alebo na inom určenom mieste. 

Ako postupovať po podaní žiadosti o azyl alebo dočasné útočisko: 

Výška pomoci závisí na počte členov domácnosti a ich aktuálnej situácii. Pri určovaní 
okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba 
osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR.

Vybavuje sa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave (adresa je uvedená 
vyššie), k dispozícii sú zjednodušené dvojjazyčné tlačivá.

Ako utečencom vám patria základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za 
rovnakých podmienok ako u občanov SR. Navyše, patrí vám aj príspevok na každé 
nezaopatrené dieťa do 16 rokov, i keď momentálne neplní školskú dochádzku. 

Ako utečenci nemáte nárok na aktivačný príspevok ani na príspevok na bývanie. 
Máte však právo na jednorazový príspevok vo výške 1,5-násobku sumy životného 
minima (poskytuje ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR).

soCiálne služby
Poskytovatelia sociálnych služieb môžu poskytnúť ubytovanie a sociálne služby 
ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Verejní aj neverejní poskytovatelia môžu ponúknuť 
svoje neobsadené miesta v rámci registrovanej kapacity jednotlivých zariadení.

Prijímateľom sociálnej služby môže byť aj cudzinec, ktorému bol udelený azyl alebo 
ktorému sa poskytla doplnková ochrana či dočasné útočisko. Musíte spĺňať pod- 
mienky poskytovania konkrétneho druhu sociálnej služby (napr. odkázanosť, ohro-
zenie zdravia, nezabezpečené základné životné potreby a pod.). Vaše postavenie je 
rovnaké ako u občanov SR a rovnako sa na vás vzťahujú výška a podmienky platenia 
úhrady za sociálne služby i podmienky financovania poskytovanej sociálnej služby.

Možnosť ubytovať sa v zariadeniach krízovej intervencie, ako sú útulky, zariadenia 
núdzového bývania a domovy na polceste, majú aj skupiny odídencov z Ukrajiny, do 
ktorých patria rodiny s deťmi, osamelé matky s deťmi alebo mládež. 

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke employment.gov.sk alebo na Mest-
skom úrade v Trnave, Trhová 3, odbor sociálny.
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Navštívte materskú alebo základnú školu (zoznam nájdete na webstránke bit.ly/sko-
lytt_ua), kde by ste chceli dieťa umiestniť, alebo kontaktujte priamo odbor školstva 
Mestského úradu v Trnave na e-mailovej adrese _osmas@trnava.sk, príp. telefonic-
ky na +421 33/32 36 126 a +421 33/32 36 124.

Bude nutné predložiť doklad preukazujúci, že sa začalo konanie o poskytnutie do-
časného útočiska alebo konanie o udelení azylu. V základnej škole sa zistí úroveň 
slovenského jazyka a vzdelania vášho dieťaťa, na základe čoho bude zaradené do 
príslušného ročníka. 

V materskej škole sa za pobyt dieťaťa platí 20 eur/mesiac – platba sa netýka detí, 
ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia šesť rokov. Platbu je možné odpustiť pre všetky 
deti v prípade, že je ich zákonný zástupca poberateľom dávok v hmotnej núdzi.

Do školy ako kolektívneho zariadenia budú prijaté deti žiadajúce o azyl/dočasné úto-
čisko/doplnkovú ochranu, osoby s dočasným útočiskom v SR, osoby s doplnkovou 
ochranou aj azylanti. 

Pred zaradením do školy absolvuje dieťa vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti 
a dorast, ktorý dieťaťu vystaví potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať ko-
lektívne zariadenie. Informácie o priebehu vyšetrenia sú dostupné na webstránke 
minedu.sk v sekcii Situácia na Ukrajine. 

V prípade potreby môžete vyhľadať pomoc na nonstop kontaktoch Ministerstva 
školstva vedy, výskumu a športu SR v ukrajinskom jazyku:

 +421 910 944 825

 +421 950511 776

 +421 951 141 060

 +421 951300 053 

 +421 951 453 061

potrebujem zdravotnú starostlivosť
Ak ste osobou ešte len žiadajúcou o dočasné útočisko alebo osobou, ktorej bol tento 
pobyt už poskytnutý ako odídencovi, a nie ste verejne zdravotne poistení, uhrádza 
za vás neodkladnú zdravotnú starostlivosť štát.

K dispozícii je ambulantná aj pohotovostná služba a centrálny príjem:

Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava

Otvorené: nonstop

 +421 33/59 38 111  
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Všeobecných lekárov pre deti a dorast – pediatrov, stomatológiu – zubnú ambu-
lanciu, RTG/SONO/ultrazvuk, gynekológiu, psychológa, kardiológa, kožného lekára, 
oftalmológiu, ORL a iných špecialistov nájdete na:

Mestská poliklinika Družba, Starohájska 2, 917 01 Trnava
Otvorené: 
Pondelok: 7.00 – 16.00 h
Utorok:  7.00 – 16.00 h
Streda:  7.00 – 16.00 h
Štvrtok:  7.00 – 16.00 h
Piatok:  7.00 – 16.00 h

 +421 33/59 53 111

Zoznam lekárov pôsobiacich na Mestskej poliklinike Družba je uvedený na webovej 
stránke  www.navstevalekara.sk

Na stránke www.ukraineslovakia.sk je okrem iného zverejnený zoznam zubných 
ambulancií, ktoré poskytujú neodkladnú zubnú starostlivosť Ukrajincom a Ukrajin-
kám utekajúcim pred vojnou. 

Zdravotný stav môžete konzultovať aj telefonicky v ukrajinskom jazyku na Linke 
zdravia dostupnej denne od 7.00 do 19.00 h na telefónnom čísle: 

 +421 2 210 250 75.

Dôležité kontakty na území celej Slovenskej republiky:

Polícia:   158, 112

Ambulancia:  155, 112

Hasiči:   150, 112

Núdzová linka – Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

 0800 800 818

Ukrajinská ambasáda na Slovensku

Adresa: Radvanská 35, 81101, Bratislava

 +421 2 592 028 10

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby 

 421 513 816 111

 421 259 765 111
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pomoC mimovládnyCh organizáCií  
a organizáCií osn

Liga za ľudské práva – verejnoprávna organizácia, ktorá poskytuje cudzincom a ute-
čencom informácie o pobyte, vízach a azyle vo viacerých jazykoch.

Hotline pre občanov Ukrajiny: 

 +421 918 366 968 

 ukrajina@hrl.sk

 www.ukraineslovakia.sk

pomoC pri hľadaní ľudí na ukrajine
Pokiaľ ste stratili kontakt so svojou rodinou, blízkymi či príbuznými, môžete využiť 
službu Slovenského Červeného kríža – Spájanie rodín. 

 www.redcross.sk

medzinárodná organizáCia 
pre migráCiu (iom)

Informácie a rady o vstupe a pobyte na Slovensku

Informačná linka:  0850 211 478 (z územia SR)

Zo zahraničia:  +421 252 630 023, +421 556 258 662

Telegramové a aplikácia Signal:

 mic@iom.int

 +421 908 767 853

 www.mic.iom.sk

SOS Ukrajina Slovensko – ukrajinská komunita na Slovensku. 

Hotline:  +421 911 201 889 

 ukrajina.sk.sos@gmail.com

Facebook: Ukraine –Slovakia SOS
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Asistencia žiadateľom o azyl

Slovenská humanitná rada

 shr@shr.sk

 +421 2 5020 0500

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR

 +421 2 4341 4775 alebo +421 2 4825 4104

Psychologická podpora na telefóne

Krízová linka Človeka v ohrození a poradne IPčko:  0800 500 888

Linka dôvery Nezábudka:  0800 800 566

Viac informácií nájdete na webových stránkach: 

 www.ua.gov.sk 

 www.pomocpreukrajinu.sk

 www.ukraineslovakia.sk

 www.ktopomozeukrajine.sk

Ubytovanie:

Aktuálny zoznam ubytovacích kapacít je k dispozícii na webstránke

 www.pomocpreukrajinu.sk. 

Doprava:

Bezplatnú prepravu pre občanov Ukrajiny po preukázaní platného pasu alebo ob-
čianskeho preukazu poskytuje Železničná spoločnosť SR (ZSSK) vo všetkých vlakoch. 
Autobusová doprava je bezplatná v Trnavskom, Bratislavskom, Banskobystrickom, 
Košickom a Prešovskom kraji.

Peniaze a bankové služby:

Hrivny za eurá sa dajú vymeniť jedine v zmenárňach vo väčších mestách. Žiadna  
z bánk na Slovensku nevymieňa hrivny za eurá.

Ďalšie užitočné informáCie
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Місце для ваших нотаток/Priestor na vaše poznámky

Mobilní operátori:

Ako občania Ukrajiny máte možnosť bezplatne získať SIM kartu s kreditom a dátami 
na jeden mesiac v spoločnostiach O2, Orange, Telekom (Tesco Extra – Veterná ulica 
40, City Aréna – Kollárova ulica 20). 

Aktuálne informácie z Trnavy, dôležité kontakty, úradné oznamy a potrebné formu-
láre nájdete na webovej stránke Mesta Trnava trnava.sk

Upozornenie: Informácie v tomto letáku môžu podliehať zmenám, preto od-
porúčame overiť si ich platnosť a aktuálnosť na zvýhodnenej linke 0850 211 
478 (z celého územia SR), alebo na čísle 00421/252 63 00 23 (zo zahraničia), ale-
bo na konkrétnych telefónnych číslach a e-mailových adresách uvedených v 
tejto brožúre.




