AKTUÁLNE
podstatné informácie v regióne pre utečencov, ubytovateľov a občanov
ZBIERKA POTRAVÍN A HYGIENICKÝCH POTRIEB - v Kultúrnom centre, prebieha
zbierka potravín, hygienických potrieb, rúšok. Zbierka je v prípade potreby dostupná pre
utečencov zadarmo. Je vhodné, aby si utečenci sami prišli vybrať. Predchádzame tím
zneužívaniu pomoci. Mesto zabezpečilo aj čerstvé pečivo a chlieb, ktoré si môžu každý deň
prísť vziať.
Adresa je Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. Vstup z boku budovy. Otvorené od 9.marca
každý pracovný deň od 9:00 do 16:00 tel.č.: +421 45 694 96 51
ZBIERKA OBLEČENIA - Výmenník, ktorý funguje lokálne už dlhší čas, slúži v týchto
časoch ako zbierkové miesto oblečenia pre utečencov. Je tu možný bezplatný výber šatstva a
obuvi. Aj tu je vhodné, aby si utečenci sami prišli vybrať. Predchádzame tím zneužívaniu
pomoci. Adresa je Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. Vstup z boku budovy.
Výmenník je otvorený v pondelok, stredu a piatok od 9:00-12:30 hod.
PO PRÍCHODE UTEČENCA - Povinnosti a odporúčania bezprostredne po príchode.
Prosíme všetkých ubytovateľov, aby Mestu Banská Štiavnica prostredníctvom hlavného
koordinátora alebo ohlásením v Turisticko - informačnej kancelárie poskytovali všetky údaje
o ubytovaných utečencov za účelom monitorovania a možnosti poskytnúť im všetky
informácie a pomoc.
Dôležité!!!!
EVIDENCIA MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA - nahlasovať utečencov je potrebné pre
evidenciu v rámci mesta Banská Štiavnica prostredníctvom hlavného koordinátora
emailom alebo telefonicky resp. v Informačnom centre - adresa Námestie sv. Trojice,
969 01 Banská Štiavnica 8:00-17:00, tel.č.: +421 45 694 96 53 za účelom monitorovania
a možnosti poskytnúť im všetky informácie a pomoc.
COVID TEST - ubytovateľom vzniká povinnosť otestovať
COVID TEST - ubytovateľom vzniká povinnosť otestovať ubytovaných cudzincov pri
príchode a odchode samotestom na Covid. SamoTESTY sú bezplatne k dispozícii v
Informačnom centre, adresa Námestie sv. Trojice, 969 01 Banská Štiavnica 8:00-17:00, tel.č.:
+421 45 694 96 53. Poskytovateľa ubytovania sú priamo zapísaní a evidovaní do zoznamu o
odbere testov. Povinnosť nahlásiť výsledky je aj v samotnom INFORMAČNOM CENTRE.
Mesto má povinnosť evidovať stav prichádzajúcich utečencov.
NAHLÁSENIE POZITÍVNYCH - Povinnosť nahlasovať podozrenie pri akomkoľvek
ochorení na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (tel.č.: +
421 45 672 49 67).
OHLASOVACIA POVINNOSŤ - Pre HOTELY A PENZIÓNY platí ohlasovacia povinnosť
nahlásiť cudzinca do 3 dní na Oddelenie cudzineckej polície v Banskej Bystrici, Sládkovičova
4343/25, 974 05 Banská Bystrica. HLÁSENIE POBYTU sa dá vybaviť aj poštou!
https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1
Súkromní ubytovatelia túto povinnosť síce nemajú (utečenci majú v takomto prípade sami
povinnosť informovať Cudzineckú políciu), ale vzhľadom na situáciu je lepšie pomôcť a
nahlásiť za utečencov.
DOČASNÉ ÚTOČISKO - ODÍDENEC - Ak plánujú občania Ukrajiny na Slovensku zostať
dlhšiu dobu, v súvislosti s vojnovým konfliktom SR ponúka ľuďom utekajúcim z Ukrajiny

možnosť požiadať o DOČASNÉ ÚTOČISKO. Momentálne predstavuje najjednoduchší
spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou a nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry.
Ukrajinským občanom umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej
starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu. Túto osobitnú formu ochrany možno získať v
zásade okamžite.
ŽIADOSŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO – pomôžeme vám s jeho vypísaním a dopravou
 vybavuje sa na Oddelení cudzineckej polície v Banskej Bystrici, Sládkovičova
4343/25, 974 05 Banská Bystrica. V súčasnosti funguje 24 hodín denne, 7 dní v
týždni. Utečenci tým získavajú okrem iného nárok na podporu v hmotnej núdzi, nárok
na zdravotnú starostlivosť a možnosť pracovať na území SR.
Cudzinecká polícia má k dispozícii tlmočníčky do Ukrajinského jazyka, ktoré sú tam denne
cca do 17:00. Tlačiva sa vypisujú latinkou, nie azbukou.
https://www.ukraineslovakia.sk/.../manual-ako-poziadat…
ČO PRINIESŤ ZO SEBOU
DOKLAD - ak má cudzinec pri sebe cestovný PAS, identifikačný alebo iný doklad (napr.
rodné listy detí a iné). V tomto prípade bude cudzincovi dočasné útočisko poskytnuté
okamžite. Na Oddelenie cudzineckej polície sa musia osobne dostaviť aj maloleté deti, keďže
je potrebné ich odfotiť.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UBYTOVATEĽA - ak má utečenec už zabezpečené ubytovanie,
je potrebné k žiadosti o dočasné útočisko doložiť čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov
nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania. Podpisy vlastníkov na čestnom vyhlásení nemusia byť
úradne overené! Ale čestné vyhlásenie musí byť originál.
Čestné vyhlásenie ubytovateľa musí OBSAHOVAŤ - meno ubytovateľa/vlastníka/vlastníkov
nehnuteľnosti, presná adresa ubytovania, vrátane čísla bytu. Mená všetkých osôb, ktoré sú v
rámci nehnuteľnosti ubytované, v latinke. Pričom musí byť uvedené meno, dátum narodenia a
číslo dokladu, vrátane detí. Do žiadosti je potrebné uviesť dátum príchodu na Slovensko,
dátum ubytovania a aj hraničný priechod a zotrvanie do 31.12.2022.
ODVOZ NA CUDZINECKÚ POLÍCIU - pre utečencov bude zabezpečená z Banskej
Štiavnice doprava spolu so sprievodcom. Mesto Banská Štiavnica podľa požiadaviek
zabezpečí dopravu prostredníctvom S.O.V.I taxi.
PRAKTICKÉ INFO V UA: https://ua.gov.sk/?csrt=17304152980993725252Pro
Po udelení dočasného útočiska dostane utečenec papierový doklad vo formáte A4 s názvom
„Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“a získa status
ODÍDENCA.
AKO ĎALEJ PO ZÍSKANÍ STATUSU “ODÍDENCA”
DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI - následne sa môžu utečenci s týmto dokladom obrátiť na
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, tel.č.: +421
45 244 45 00 a požiadať o dávku v hmotnej núdzi a ďalšie príspevky s ňou spojené.
formulár UA SK na stiahnutie tu:
https://docs.google.com/.../1sx2q4XTwnmV2ZScDMHH9.../edit...
ŽIADOSŤ O SPROSTREDKOVANIE ZAMESTNANIA - Takisto je možné s týmto
dokladom na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho
1180, tel.č.: +421 45 244 42 00 požiadať o sprostredkovanie zamestnania.
ÚČET V BANKE - pre poberanie dávok v hmotnej núdzi je dobré mať založený účet v
banke na Slovensku. Možnosti sú v rámci mesta VÚB banka - Radničné námestie 15, SLPS Slovenská sporiteľňa - Radničné námestie 14.

MATERSKÁ ŠKÔLKA - Mesto Banská Štiavnica v MŠ 1.mája otvára triedu pre ukrajinské
deti s ukrajinsky hovoriacou učiteľkou
INTEGRÁCIA DO ŠKÔL – Mesto Banská Štiavnica zabezpečí a poskytne všetky potrebné
informácie a integráciu detí do škôl na základe zoznamov a priameho kontaktu s utečencami
a ich deťmi
ZÁKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V REGIÓNE – zabezpečili sme
zdravotné starostlivosť pre ukrajincov so statusom odídenec
všeobecný lekár:
MUDr. Diana Berlanská – 0905 834 176
MUDr. Oľga Ferjančíková – 045 2901263
pediater: MUDr. Višňovská Katarína – 045 6921035
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ - MUDr. Diana Fáberová, adresa Pátrovská 1534/4, tel.
0944164321
Akútne stavy, život ohrozujúce, je potrebné volať 112
Zabezpečíme očkovanie pre všetkých utečencov aj bez statusu odídenca – nahlasovanie
záujmu prostredníctvom hlavného koordinátora emailom alebo telefonicky resp. v
Informačnom centre - adresa Námestie sv. Trojice, 969 01 Banská Štiavnica 8:00-17:00,
tel.č.: +421 45 694 96 53
OHĽADUPLNOSŤ, EMPATIA, PODPORA - Nezabudnite, že ľudia z Ukrajiny
pochádzajú z vojnovej zóny a sú unavení po dlhej ceste a budú potrebovať oddych a
psychickú podporu. Dôležité je poskytnúť im stabilitu, istotu, aby vedeli čo ich čaká ďalšie
dni. Veľmi dobre spracovaný manuál vydaný Ligou za duševné zdravie
https://dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky.../
ĎAKUJEME! Vážime si, že pomáhate.

