
Informácie pre odídencov z Ukrajiny  

  

Slovenská republika poskytuje štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom: 

DOČASNÉ ÚTOČISKO o ktoré je potrebné požiadať buď priamo pri vstupe na územie 

Slovenskej republiky prostredníctvom príslušníkov PZ počas kontroly na hraničnom priechode 

alebo ak sa už nachádzajú na území Slovenskej republiky, môžu požiadať o dočasné útočisko 

na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ podľa miesta, kde sú ubytovaní.    

Bližšie informácie / Детальніше: https://files.fm/down.php?i=6pwr23q7f   

Zoznam oddelení cudzineckej polície na území SR: 

https://www.euraxess.sk/sk/main/preorganizacie/prijimanie-cudzincov/oddelenia-cudzineckej-

policie-na-slovensku  

V prípade ak sú ubytovaní na území mesta Rožňava, tak je potrebné sa  hlásiť na cudzineckej 

polícii v Košiciach, Trieda SNP 35,  040 01 Košice, tel.: +421-9619-31208, email:  

kosicec@minv.sk   

  

V prípade dočasného útočiska Slovenská republika bezplatne poskytne: ubytovanie, stravu, 

zdravotnú starostlivosť, hygienické potreby  

  

AZYL  - Azyl je forma medzinárodnej ochrany, ktorá bude osobe udelená z dôvodu, ak má 

opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských 

dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov, alebo príslušnosti k určitej 

sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu 

Požiadať o azyl je možné pri vstupe na územie SR na policajnom útvare v mieste hraničného 

priechodu alebo neskôr po vstupe do SR na policajnom útvare zriadenom pri azylovom 

zariadení (Záchytný tábor Humenné). Je to zdĺhavejší proces ako dočasné útočisko.   

Doplnková ochrana je forma medzinárodnej ochrany, ktorá sa poskytuje tým žiadateľom o 

azyl, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by 

boli v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia, a preto 

sa do krajiny pôvodu nemôžu vrátiť.  

  

VZDELÁVANIE  

Prihlásenie detí do materskej alebo základnej školy na území mesta Rožňava:  

V prípade potreby prihlásenia detí do jednej z materských  škôl na území mesta 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je potrebné  kontaktovať: 

Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, Rožňava, odbor školstva 

Kontakty: 058/773277  Mgr. Slávka Mrázová,  e-mail:  slavka.mrazova@roznava.sk 

058/7773206  PaedDr. Kvetoslava Kostyánszká, email: kvetoslava.kostyanszka@roznava.sk 
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V prípade potreby prihlásenia detí do základnej školy, je potrebné priamo 

kontaktovať riaditeľov jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Rožňava:   

1. Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská ul. č. 12, Rožňava     kontakt: 

RNDr. Ján Džubák , tel.: 058/7885970, email: riaditel@zszakarpatskav.edu.sk  

   

2. Základná škola, Ul. zlatá 2, Rožňava     kontakt: Mgr. Richard Szőllős, tel.: 

058/7883000, 058/7342864, 0917 557 873, email:   

    zszlata2@gmail.com    

  

3. Základná škola, Ul. pionierov 1, Rožňava  

    kontakt: PaedDr. Erika Fábiánová, tel.: 0918 348 975, email: pionierka.zs@gmail.com  

  

4. Spojená škola J. A. Komenského s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 

Komenského č.5            Rožňava   

     kontakt: Mgr. Andrea Beczeová, tel.:  058/7885490,       

e-  mail:  zsfabryhoroznava@gmail.com  

Základné školy v územnej pôsobnosti mesta Rožňava 

 

 Evanjelická cirkevná základná škola 

Zeleného stromu 14, Rožňava 

Mgr. Ľubica Olejárová, PhD.     Mobil:  0908 324 755 

 

 ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským-Rozsnyói 

Református Egyházközség Alapiskolája, Kozmonautov 2, 048 01, Rožňava 

Ing. Edita Juhászová   058/ 7331 656,      Mobil:    0910 212 351 

Mgr. Klaudia Takács, PhD.          Mobil: 0905 289 842  

 

 Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého 

Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava 

PhDr. Erika Hančovská, PhD.    Mobil:  0908 970 481 

 

V prípade záujmu štúdia na strednej  škole  je potrebné priamo kontaktovať stredné školy na 

území mesta: https://www.roznava.sk/stredne-skoly  
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ZAMESTNANIE  

  

Pre informácie potrebné  pre postup na trhu práce (evidencia, dávky) je potrebné sa obrátiť 

na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Šafárikova ul. č. 114, Rožňava., kontakt:  

Tel.: 058/2440100, e-mail: rv@upsvr.gov.sk, www.upsvr.gov.sk   

  

Informácie k postupu na trhu práce pre zamestnávateľov aj cudzincov sú k dispozícií v 

slovenskom aj ukrajinskom jazyku:     https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-

stranka/informacie-odidencov-zukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html  

  

Súhrnné informácie pre odídencov z Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko v 

slovenskom, anglickom  aj ukrajinskom jazyku nájdete na stránke:  https://www.ua.gov.sk     

  

  

INFOLINKY PRE UKRAJINSKY HOVORIACE OSOBY  
• +421 513 816 111  
• +421 259 765 111  
  

 Pomoc utečencom z Ukrajiny s ubytovaním :  www.pomocpreukrajinu.sk   

  

  

 Migračné informačné centrum má zverejnené informácie v súvislosti s pomocou 

pre Ukrajincov:  https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html  
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