
  

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ,  

ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ РАЙОНІВ 

 
ПЕРЕБУВАННЯ В СЛОВАЧЧИНІ 

 

При в'їзді на територію Словацької Республіки необхідно подати заяву на отримання однієї з 

форм проживання на території Словацької Республіки - тимчасового притулку, притулку, 

додаткового захисту. 

 

ДЕ ОТРИМАТИ:  

Відділення поліції у справах іноземців PZ Bratislava  

Regrútska 4  

831 07 Bratislava 

 

GPS:  

N 48.2098064  

E 17.190732000000025 

                       

+421 9610 36999 

+421 9610 36959 

                        

ЩО ВАМ НЕОБІДНО: 

-  паспорт (дійсний або недійсний) 

-  посвідчення особи або інший документ (будь-який інший документ з фотографією разом зі 

свідоцтвом про народження). 

 

КОНТАКТИ: 

Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки 

+421 513 816 111 (розмовляють українською) 

+421 259 765 111 (розмовляють українською) 

 

Ліга прав людини 

+421 918 366 968 (розмовляють українською) 

E-mail: ukrajina@hrl.sk 

 

Допомога у пошуку людей в Україні 

Словацький Червоний Хрест - Об'єднання сімей 

E-mail: bratislava@redcross.sk 

 

Міжнародна організація з міграції (IOM) 

0850 211 478 (з території Словацької Республіки) 

+421 252 630 023 (з-за кордону)  

+421 556 258 662 (з-за кордону) 

 

ПРОЖИВАННЯ 
 
ДЕ ЗНАЙТИ:  
www.pomocpreukrajinu.sk 

 
Найближче державне житло в Братиславі:  
 
Інститут державного управління Братислава 
M. Schneidera Trnavského 1/A  

mailto:ukrajina@hrl.sk
mailto:bratislava@redcross.sk
http://www.pomocpreukrajinu.sk/


  

841 01 Bratislava 
 
+421 905 347 933 
 
Управління стандартизації, метрології та випробувань Словацької Республіки 
Karloveská 63  
841 04 Bratislava 
 
+421 2 209 072 39 
 

РОБОТА 

 
Після того, як особа, яка прибула з постраждалих від війни районів, отримує тимчасовий 
притулок на території Словацької Республіки, вона може працювати в Словацькій Республіці і 
не потребує дозволу на роботу. 
  
ДЕ ЗНАЙТИ: 
Якщо ви плануєте залишитися на деякий час в Словаччині, список пропозицій роботи разом з 
анкетою, в якій сфері ви хотіли б працювати в Словаччині, ви можете знайти на:  
 
https://www.istp.sk/help-ukraine 

 
ШКОЛА 
 
У Словаччині обов'язкове шкільне навчання проводиться для дітей віком до 16 років, тому іноземцям 
дозволяється навчатися в школах за місцем проживання або в іншому спеціально відведеному місці 
за умови подачі заяви про надання притулку або тимчасового притулку. Якщо вам потрібно 
влаштувати дітей до дитячого садка чи початкової школи в Братиславсько-Ламачському районі, 
необхідно також повідомити персональні дані законних представників та дітей, з якими ви подаєте 
документи на навчання. 

 
ЩО ВАС НЕОБХІДНО: 
-  документ, що підтверджує, що процедура надання тимчасового притулку або процедура 

надання притулку була розпочата 
-  надати всі важливі факти про дитину: особливі вимоги до харчування, особливі вимоги в 

освіті, необхідність індивідуального підходу до дитини і т. д. 
 
ЯК ЦЕ БУДЕ: 
-  у школі вони з'ясують рівень володіння словацькою мовою вашої дитини, а також рівень її 

освіти 
-  ваша дитина буде зарахована до відповідного класу (відноситься до початкової школи) 
 
  

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 
 
Медична допомога надається людям, постраждалим від війни в Україні в наступному обсязі: 
 
 
-  якщо Словаччина для вас є транзитною країною, то необхідно оплачувати всю надану 

медичну допомогу в повному обсязі 
-  у разі отримання статусу тимчасового біженця Ви маєте право на невідкладну медичну 

допомогу. 
Особи, які звернулися за тимчасовим притулком або отримали тимчасовий притулок, отримують 
доступ до невідкладної медичної допомоги, оплачуваної Міністерством внутрішніх справ 
Словацької Республіки. У разі особливої необхідності та на підставі індивідуальної оцінки стану 
здоров'я заявника міністерство також оплачує надання іншої необхідної медичної допомоги. 
 
ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: 
Право на медичне обслуговування має бути підтверджено тільки карткою іноземця, який 
клопотає про тимчасовий притулок, або документом про толерантне проживання на території 

https://www.istp.sk/help-ukraine


  

Словацької Республіки з позначкою «ODÍDENEC». Невідкладна і життєво необхідна допомога 
надається кожній людині в Словаччині безкоштовно. 
 
COVID-19: 
Якщо у вас позитивний результат тесту на COVID-19, ви отримаєте всі необхідні обстеження та 
догляд. Якщо ви не застраховані, то виплата буде здійснюватися з державного бюджету. 
 

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 

 
Іноземець, який прибув з України і засвідчив себе в Управлінні з питань праці, соціальних питань 

та сім'ї з посвідченням особи іноземця, який подає клопотання про тимчасовий притулок, відп. 

документ про толерантне проживання на території Словацької Республіки з позначкою 

«ODÍDENEC» відповідає умові надання допомоги у матеріальній потребі в обсязі та на тих самих 

умовах, що й для громадян Словаччини. 

 

ДЕ ОТРИМАТИ: 

Управління праці з соціальних питань та сім'ї  

Bratislava IV  

Karloveská 6/C (будова Allianz) 

+421 2 204 48 828  

+421 2 204 48 829 

 

БАЗОВИЙ ПАКЕТ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 
Заява з інформацією про можливість отримання базової матеріальної допомоги доступна за 

наступним посиланням: 

 

https://forms.gle/R4Z7VHg8bnrZJYtFA 

 
ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ 

 

Посольство України в Словацькій Республіці 

+421 2 592 028 10  

+421 2 592 028 13 

E-mail: emb_sk@mfa.gov.ua 

 

Консульське відділення Міністерства закордонних справ 

+421 2 5978 5978 

 

Постійна служба Міністерства внутрішніх справ 

Tel: +421 2 4859 3312 

 

Міграційне управління Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки 

+421 2 4341 4775  

+421 2 4825 4104 

 

Інформаційні лінії Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки (розмовляють 

українською) 

+421 513 816 111 

+421 259 765 111 

 

mailto:emb_sk@mfa.gov.ua

