
  

 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ 
MALOKARPATSKÉ NÁM. 9, 841 03 BRATISLAVA 

WEB: WWW.LAMAC.SK, E-MAIL: INFO@LAMAC.SK  

INFORMÁCIE PRE OSOBY  
PRICHÁDZAJÚCE Z VOJNOU POSTIHNUTÝCH OBLASTÍ 
 
POBYT 

 

Pri vstupe na územie SR je potrebné požiadať o niektorú z foriem pobytu na území SR - 

dočasné útočisko, azyl, doplnková ochrana.  

 

KDE VYBAVÍTE:  

Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava  

Regrútska 4  

831 07 Bratislava 

 

GPS:  

N 48.2098064  

E 17.190732000000025 

                       

+421 9610 36999 

+421 9610 36959 

                        

AKO SA DOSTANETE: 

Linka autobusu č. 63 (vystúpiť na zastávke Bojnická), následne sa presunúť na nástupište C 

(pešo – 2 minúty), nastúpiť na linku autobusu 65 (vystúpiť na zastávke Regrútska). 

Pre občanov Ukrajiny je doprava bezplatná ak má cestujúci platný občiansky preukaz alebo 

cestovný pas. 

 

ČO POTREBUJETE: 

- cestovný pas (platný alebo neplatný)  

- identifikačný alebo iný doklad (akýkoľvek iný doklad s fotografiou spolu s rodným listom)  

 

KONTAKTY: 

Ministerstvo vnútra SR 

+421 513 816 111 (hovoríme po ukrajinsky) 

+421 259 765 111 (hovoríme po ukrajinsky) 

 

Liga ľudských práv 

+421 918 366 968 (hovoríme po ukrajinsky) 

E-mail: ukrajina@hrl.sk 

 

Pomoc pri hľadaní ľudí na Ukrajine 

Slovenský Červený kríž - Spájanie rodín 

E-mail: bratislava@redcross.sk 

 

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 

0850 211 478 (z územia SR) 

+421 252 630 023 (zo zahraničia)  

+421 556 258 662 (zo zahraničia) 

 

mailto:ukrajina@hrl.sk
mailto:bratislava@redcross.sk
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UBYTOVANIE  
 
KDE NÁJDETE:  
www.pomocpreukrajinu.sk 

 
Najbližšie štátne ubytovanie v Bratislave:  
 
Inštitút verejnej správy Bratislava  
M. Schneidera Trnavského 1/A  
841 01 Bratislava 
 
+421 905 347 933 
 
AKO SA DOSTANETE: 
linka autobusu č. 23 (vystúpiť na zastávke Drobného), následne sa presunúť na nástupište 
električiek (pešo – 1 minúta), nastúpiť na linku električky č. 4 (vystúpiť na zastávke Záluhy). 

 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Karloveská 63  
841 04 Bratislava 
 
+421 2 209 072 39 
 
AKO SA DOSTANETE: 
linka autobusu č. 23 (vystúpiť na zastávke Drobného), následne sa presunúť na nástupište 
električiek (pešo – 1 minúta), nastúpiť na linku električky č. 4 (vystúpiť na zastávke Kútiky). 

 
Najbližšie súkromné ubytovanie v mestskej časti Bratislava-Lamač: 
 

Ubytovňa Siesta  
Borinská 10  
841 03 Bratislava 
 
+421 910 379  
info@sie-sta.sk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCA 
 
Po tom, ako osoba prichádzajúca z vojnou postihnutých oblastí získa dočasné útočisko na 
území Slovenskej republiky, môže pracovať v SR a nepotrebuje pracovné povolenie.  
 
KDE NÁJDETE: 
Ak plánujete zostať nejaký čas u nás na Slovensku, zoznam pracovných ponúk spolu 
s dotazníkom, v ktorej pracovnej oblasti by ste chceli na Slovensku pracovať nájdete na:  
 
https://www.istp.sk/help-ukraine 

 

Rosi Ubytovňa  
Pod násypom 13  
841 03 Bratislava 
 
+421 902 601 688  
fero.bulla@gmail.com 
 
 

Ubytovňa Furmanská  
Furmanská 8  
841 03 Bratislava 
 
+421 907 069 701  
+421 948 776 301  
info@furmanska.sk 

 

 Penzión Rozália 
Rozálska 4568/1  
841 03 Bratislava 
 
+421 902 503 557 

Diner Lamač 
Hodonínska 11 
841 03 Bratislava 
 
+421 949 494 793 
victoria.adamekova@gmail.com 

http://www.pomocpreukrajinu.sk/
mailto:info@sie-sta.sk
https://www.istp.sk/help-ukraine
mailto:fero.bulla@gmail.com
mailto:info@furmanska.sk
mailto:victoria.adamekova@gmail.com
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ŠKOLA 
 
Na Slovensku je povinná školská dochádza pre deti do 16 rokov, preto je umožnené 
cudzincom štúdium na školách v mieste pobytu alebo na inom určenom mieste za 
predpokladu, podania žiadosti o azyl alebo dočasného útočiska. V prípade potreby 
umiestnenia vašich detí do materskej školy alebo základnej školy na území mestskej časti 
Bratislava-Lamač, je potrebné aj nahlásenie osobných údajov zákonných zástupcov a detí, 
u ktorých žiadate o vzdelávanie. 
 
ČO POTREBUJETE: 
- doklad preukazujúci, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska alebo konanie 

o udelenie azylu 
- poskytnúť všetky dôležité skutočnosti o dieťati: špeciálne stravovacie požiadavky, 

špeciálne požiadavky vo vzdelávaní, potrebu individuálneho prístupu k dieťaťu a pod. 
 
ČO SA BUDE DIAŤ: 
- v škole zistia úroveň ovládania slovenského jazyka vášho dieťaťa a tiež úroveň jeho 

vzdelania 
- vaše dieťa zaradia do príslušného ročníka (týka sa základnej školy) 
 
KDE NÁJDETE: 
Základná škola       Materská škola 
Malokarpatské nám. 1      Heyrovského 4 
841 03 Bratislava        841 03 Bratislava 
Web: www.skolalamac.sk      Web: www.dietkykvietky.sk 
  
KONTAKTY:      
(hovoríme po ukrajinsky) 
+421 910 944 825    +421 951 141 060    +421 951 453 061 
+421 951 300 053        +421 950 511 776  
 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ  
 
Zdravotná starostlivosť je pre ľudí postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine poskytovaná 
v nasledovnom rozsahu: 
-  v prípade, že Slovensko je pre vás tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť je potrebné si hradiť v plnom rozsahu 
-  v prípade získania statusu dočasného útočiska, vzniká nárok na neodkladnú zdravotnú 

starostlivosť 
Osoby, ktoré požiadali o dočasné útočisko, alebo ho majú udelené získavajú prístup 
k neodkladnej zdravotnej starostlivosti hradenej Ministerstvom vnútra SR. V prípade osobitnej 
potreby a na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa  ministerstvo 
hradí aj poskytnutie ďalšej potrebnej zdravotnej starostlivosti.  
 
ČO POTREBUJETE: 
Oprávnenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti osoby preukážu iba preukazom cudzinca 
žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na 
území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“. Urgentná a život zachraňujúca 
starostlivosť je poskytovaná každej osobe na Slovensku bezplatne. 
 
COVID-19: 
Ak ste pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanete všetky potrebné vyšetrenia a 
starostlivosť. Ak nie ste verejne zdravotne poistený, úhrada bude realizovaná zo štátneho 
rozpočtu. 

 

http://www.skolalamac.sk/
http://www.dietkykvietky.sk/
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SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 
 
Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukáže 
preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o 
tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku na poskytnutie 
pomoci v hmotnej núdzi. Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi na úrade, 
v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza. Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj 
príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. 
 
KDE VYBAVÍTE: 
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
Detašované pracovisko Bratislava IV  
Karloveská 6/C (budova Allianz) 
+421 2 204 48 828  
+421 2 204 48 829 
 
AKO SA DOSTANETE: 
linka autobusu č. 23 (vystúpiť na zastávke Drobného), následne sa presunúť na nástupište 
električiek (pešo – 1 minúta), nastúpiť na linku električky č. 4 (vystúpiť na zastávke Segnerova). 
Následne prejsť pešo smerom okolo obchodného domu Billa, vyjsť na terasu, prejsť okolo 
Polikliniky Karlova Ves (pešo – 10 minút). 
 

BALÍK ZÁKLADNEJ MATERIÁLNEJ POMOCI 
 
Aplikácia s informáciami o možnosti získať základnú materiálnu pomoc je k dispozícii na 
nasledovnom odkaze: 
 
https://forms.gle/R4Z7VHg8bnrZJYtFA 

 
DÔLEŽITÉ KONTAKTY 

 
Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike 
+421 2 592 028 10  
+421 2 592 028 13 
E-mail: emb_sk@mfa.gov.ua 

 
Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí 
+421 2 5978 5978 
 
Stála služba Ministerstva vnútra 
Tel: +421 2 4859 3312 
 
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR 
+421 2 4341 4775  
+421 2 4825 4104 
 
Infolinky Ministerstva vnútra SR (hovoríme po ukrajinsky) 
+421 513 816 111 
+421 259 765 111 
 
Hasičská služba 
150, 112 
 

 

Záchranná služba 
155, 112 
 

Polícia 
158, 112 
 

https://forms.gle/R4Z7VHg8bnrZJYtFA

