
Milí priatelia z Ukrajiny! 
 

Je nám veľmi ľúto, že ste sa dostali do ťažkej životnej situácie. Radi vám pomôžeme 

získať základné informácie. 
 
Všetky dôležité informácie: www.ua.gov.sk 
Cudzinecká polícia 
www.minv.sk/ocp 
 
Asistenčné centrum pomoci  

• bývalá autobusová stanica, Bottova 7, Bratislava  

• žiadosti o dočasné útočisko o dávky v hmotnej núdzi  
• informácie o ubytovaní 
• otvorené nepretržite 

 

Lekári 
www.bratislavskykraj.sk – verzia v ukrajinskom jazyku 
 

Školy 
telefón: 034 79 66 116 
mail: alexandra.hrnkova@malacky.sk  
virtuálna škola v ukrajinčine: www.schooltogo.online  
 

Materiálna pomoc (oblečenie, hygienické potreby, potraviny) 

www.facebook.com/DobroMA  

telefón: +421 911 324 212  
 
Práca  
www.bratislavskykraj.sk – verzia v ukrajinskom jazyku 

www.upsvr.gov.sk – časť Informácie pre občanov Ukrajiny 

 
 

 
Informačné linky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: 
+421 513 816 111 
+421 259 765 111  
(tieto linky sú dostupné aj z Ukrajiny a slúžia na informovanie obyvateľov v núdzi 

hovoriacich po ukrajinsky). 
 
 

Informačná linka Okresného úradu Malacky: 
+421 910 667 650 

 
 
 

 
 

Želáme vám, aby sa vám na Slovensku páčilo 
a aby ste mohli začať dôstojný život v našej krajine.  
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Любі друзі з України! 
 
Ми дуже співчуваємо Вам, що Ви опинилися у скрутній життєвій ситуації. Будемо раді 
Вам допомогти отримати загальну інформацію. 
 
Вся важлива інформація: www.ua.gov.sk 
Міграційна поліція 
www.minv.sk/ocp 
 
Центр допомоги   
приміщення колишнього тимчасового автовокзалу, Боттова 7, Брaтiслaвa  
Таким чином, громадяни України отримають під одним дахом  
необхідну інформацію, зможуть подати заяву на тимчасовий притулок,  
вирішити пільги на матеріально необхідну допомогу чи житло.  
Центр допомоги працює цілодобово. 
 

Лікарі 
www.bratislavskykraj.sk – версія українською мовою 
 
Школи 
телефон: +421 34 79 66 116 
Mail: alexandra.hrnkova@malacky.sk 
Віртуальна школа українською мовою: www.schooltogo.online 
 

Матеріальна допомога (одяг, засоби гігієни, продукти харчування) 
www.facebook.com/DobroMA 
Телефон: +421 911 324 212  
 

Працевлаштування 
www.bratislavskykraj.sk – версія українською мовою 
www.upsvr.gov.sk – частково інформація для громадян України 

 
 
 

Інформаційні лінії Міністерства внутрішніх справ Словаччини: 
+421 513 816 111 
+421 259 765 111 
(ці лінії доступні також з України і слугують для населення, що перебуває в скрутному 
становищі, яке розмовляє українською). 
 
Інформаційна лінія Районної адміністрації м. Малацки: 
+421 910 667 650 
 
 
 

                
         

       Бажаємо Вам, щоб Вам сподобалось перебування у Словаччині  
і щоб Ви могли почати достойне життя в нашій країні. 
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