
V prípade, že máte záujem o poskytnutie humanitárnej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny (hygienické 

prostriedky alebo trvanlivé potraviny), je možné ich zaniesť na nasledovné okresné koordinačné 

strediská: 

Priestory + kontakt + časový harmonogram za mesto Levice: 

Slovenský Červený kríž Levice, Poľná 6, Levice 

6:00 – 15:00 

Medveďová – 036/63 07 900 

Priestory + kontakt + časový harmonogram za mesto Šahy: 

Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie č. 1, Šahy 

8:00 – 15:00 

Prednosta MÚ Šahy – Ing. Jaroslav Bandzi 0911 967 373 

Priestory + kontakt + časový harmonogram za mesto Želiezovce: 

Kultúrny dom, Mierová 40, Želiezovce 

Od 8:00 do 16:00 hod. 

Gabriel Ábel  - 0905 920 562 

Často kladené otázky a odpovede ohľadom pomoci Ukrajiny nájdete na stránke www.ua.gov.sk  

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 28. 02.2022 schválila uznesenie č. 144, v 

zmysle ktorého, s účinnosťou od 01.03.2022 môžu štátni občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci 

požiadať o dočasné útočisko. Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína vyhlásením 

cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území 

Slovenskej republiky. Vyhlásenie môžu cudzinci podať pri vstupe na územie Slovenskej republiky v 

mieste hraničného priechodu alebo po vstupe na územie Slovenskej republiky na oddelení 

cudzineckej polície príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava (pre okres Levice je to Oddelenie 

cudzineckej polície PZ Nové Zámky). 

KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU 

Mestský úrad Levice zriadil informačnú kanceláriu prvého kontaktu, na ktorej utečencom poskytnú 

všetky dôležité informácie (vestibul Mestského úradu Levice). 

ŠTATÚT DOČASNÉHO ÚTOČISKA 

Môžu oň požiadať: 

- vo veľkokapacitných centrách (Humenné, Michalovce – pri hraniciach, od budúceho týždňa 

sa spúšťa v Nitre) alebo 

- na cudzineckej polícii (najbližšie Nové Zámky). 

Po vybavení štatútu dočasného útočiska dostanú kartu odídenca, na ktorej budú mať uvedené 

osobné údaje. Treba dať pozor, aby na karte odídenca bola uvedená presná adresa miesta, na ktorej 

sú utečenci ubytovaní. V opačnom prípade nebude ubytovaciemu zariadeniu refundované náklady. 

Náklady na refundáciu si treba uplatniť na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. V prípade, že 

je na karte odídenca len adresa bezdomovca (napr. Levice), je potrebné, aby osoba, ktorá utečencom 

poskytuje ubytovanie, doniesla na mestský, resp. obecný úrad, podpísané čestné prehlásenie, na 

ktorom budú uvedené všetky mená osôb, ktoré sa u ubytovateľa zdržiavajú (podpis na tomto 

čestnom prehlásení bude na mestskom, resp. obecnom úrade bezplatne overený). Následne je 

potrebné utečencom vyhotoviť fotokópiu čestného prehlásenia a priložiť ju ku karte odídenca. 

http://www.ua.gov.sk/


Výhody štatútu dočasného útočiska: 

- možnosť zotrvať na území SR do 31.12.2022 (ak neprijmú štatút dočasného útočiska, môžu sa 

zdržiavať na území SR len 90 dní), 

- právo zamestnať sa (rieši ÚPSVaR - PhDr. Ciriová Anna, vedúca oddelenia, 036/2440550, 

anna.ciriova@upsvr.gov.sk), 

- právo na dávky v hmotnej núdzi (rieši ÚPSVaR - PhDr. Ciriová Anna, vedúca oddelenia, 

036/2440550, anna.ciriova@upsvr.gov.sk), 

- právo, aby deti absolvovali povinnú školskú dochádzku (rieši MsÚ Levice – odbor školstva – 

Mgr. Martin Bátovský, 036/6350 281, martin.batovsky@levice.sk), 

- právo ubytovateľa žiadať o refundáciu nákladov (rieši príslušný mestský, resp. obecný úrad). 

POZOR! Šíri sa hoax, že v prípade, že utečenci prijmú štatút dočasného útočiska, sú povinní zostať na 

území SR. Nie je to pravda! Prijatím štatútu dočasného útočiska im vznikajú vyššie uvedené právo, 

žiadne povinnosti.  

TESTOVANIE UTEČENCOV: 

V prípade, že utečenci z Ukrajiny prijmú štatút dočasného útočiska, ubytovateľ dostane na každú 

osobu 2 antigénové testy (1 na začiatok pri jeho príchode a 1 pri jeho odchode). Testy im poskytuje 

príslušný mestský, resp. obecný úrad. 

UBYTOVANIE: 

V prípade, že má  niekto záujem o poskytnutie ubytovania pre obyvateľov Ukrajiny, je potrebné 

nahlásiť ho na webovej stránke www.pomocpreukrajinu.sk a oznámiť možnosť ubytovania na 

príslušnom mestskom alebo obecnom úrade.  

REFUNDÁCIA NÁKLADOV ZA UBYTOVANIE 

Ubytovatelia sa musia obrátiť na príslušný obecný, resp. mestský úrad, ktorý následne bude zasielať 

podklady na refundáciu nákladov Okresnému úradu Levice. 

LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ: 

Nemocnica Agel Levice a rovnako tak aj Poliklinika SANAT poskytujú utečencom lekársku 

starostlivosť. 

ZBIERKA PRE UTEČENCOV 

Slovenský červený kríž – pobočka Levice na svojej FB stránke neustále aktualizuje informácie 

ohľadom zbierky, t. j. aké konkrétne veci sú momentálne potrebné. Veci je možné priniesť do 

CK Junior každý utorok a štvrtok od 9:00 hod. do 12:00 hod. do estrádnej sály. 
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