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1. Введення що до компетенції УПСПС Левiце

• Управління надає допомогу громадянам України тa членам їх сімей , 
яким надано підтвердження допустимого дозвілу на проживання в 
Словацькiй республiцi з позначкою „БІЖЕНЕЦЬ“.

• Членом родини громадяна України розумiється:
– Чоловік/жінка громадяна України ,
– неповнолітня дитина громадяна України або неповнолітня дiтина

чоловікa/жінки громадяна України,
– батьки неповнолітньої дитини, яка є громадяном України

• Початок надання допустимого дозвілу на проживання з означенням
„БІЖЕНЕЦЬ“ вiд 1.3.2022.

• Надання допустимого дозвілу на проживання до 31.12.2022.
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2. Працевлаштування

• Роботодавець може працевлаштувати громадяна України, якому було 
наданно дозвіл на тимчасовий притулок. 

• Способи влаштування на роботу:
– Працевлаштування (т.з. трудова угода, контракт) 
– Або термінова робота: часткова зайнятість без працевлаштування.

• Громадян України може бути príslušník України môže byť aj тимчасово
призначений на роботу роботодавцю-користувачу.
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Загальна координація
ПгДр. Анна Цірійова
Відділ обслуговування громадян
036/2440 550, 0902 968 802
Anna.Ciriova@upsvr.gov.sk

Актуальні вакансії
Інж.. Любош Касан
Відділ обслуговування громадян/ 
відділ взаємодії з роботодавцями 
036/244 220, 0902968 817 , 
Lubos.Kasan@upsvr.gov.sk
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2. Роботодавцi – контактні інформації 

Роботодавці, які заінтересовані громадянами в України з тимчасовим
притулком:

– Nemocnica AGEL  s.r.o.,                    pam@nlv.agel.sk +421366379228
– Spilatex s.r.o.,                                     kmetovam@spilatex.sk +421366334555
– Cloetta Slovakia s.r.o.,                       martinazomborska@cloetta.sk +421910828013    
– Andritz Kufferath s.r.o.,                     lucia.hudackova@andritz.com +421905441604
– Hörnlein Slovensko s.r.o.,                 andrea.kovacova@hoernlein.com +421367450347   
– AIS Automotive Interior Systems s.r.o.,   v.duricova@ais-systeme.de +421905272923
– Enpay Transformer Components s.r.o.,    l.palenikova@enpay.com +421366310094
– Grandpark, неприбуткова організація personalistika@grandpark.sk +421948745143   
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2. Працевлаштування
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• У разі зацікавленості БІЖЕНЕЦЬ може зв’язатися з місцевим УПСПС, з 
метою працевлаштування. Ходити в офіси не потрібно. Відповідні 
вакансії за адресою:

Пошук пропозицій · Послуги з працевлаштування (gov.sk)
https://www.istp.sk/help-ukraine?sglocale=uk

Телефонні контакти на вільні вакансії :
• Левiцe -Jozef.Pastier@upsvr.gov.sk – 036/2440 324
• Шаги - Henrieta.Halaszova@upsvr.gov.sk – 036/2441 310
• Желєзовце - Viviana.LojdovaSeresova@upsvr.gov.sk – 036/2442 310

Надання допомоги громадянам України
та членам їх сімей зі сторони УПСПС 
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3.1 Надання матеріальної допомоги (МД)

• Іноземець, який приїхав із України, в офісі управління пред’явить
документ підтверджуючий тимчасовий притулок: «Біженець», або 
його може надіслати поштою разом із заявою на надання  
матеріальної допомоги.

• Заява подається особисто в офісах управління Левіце, Шаги та 
Желєзовце, надсилається поштою на адресу: ÚPSVR Levice, Ľ. Stura 53, 
934 01 Levice   або електронною поштою: lv@upsvr.gov.sk

• у разi, якщо в одному місці перебуває велика кількість матерів та їх 
дітей, можемо забезпечити приїзд  працівників до місця проживання. 
Однак заяву необхідно надіслати поштою або електронною поштою з 
повним контактом (адреса, ім’я, номер телефону).

• Офіс не надає фінансової допомоги на житло
• Матеріальна допомога виплачується  в поштовому відділенні за 

місцем проживання після 18 числа (в місяці)
• Бланки заяви  знаходяться в працівників управління або прийомній 
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3.1 Матеріальна допомога – права та умови

Контакти: 
• Левiцe:  Lubica.Biela@upsvr.gov.sk - 036/2440322,528
• Желєзовце: Viviana.LojdovaSeresova@upsvr.gov.sk – 036/2442 310
• Шаги: Henrieta.Halaszova@upsvr.gov.sk – 036/2441 310

Материальна допомога за § 10 відд. 2 закону надаеться від 01.01.2022 о суммі: 
• 68,80 євро на місяць для одної фізичної особи,
• 130,90 євро на місяць у разі, якщо особа має дитину або не більше чотирьох дітей,
• 119,60 євро на місяць для пари без дітей,
• 179 євро на місяць у разі подружжя з дитиною або не більше чотирьох дітей,
• 191,20 євро на місяць для одної фізичної особи, у якої небільше чотирьох дітей,
• 241,30 євро на місяць для пари з більш ніж чотирма дітьми.
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4. Завдання Департаменту родини – Виідділення ЗПДтаСО
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На УПСПС Левiце, ввідділ захисту прав дітей органу соціального 
захисту дітей та соціальної опіки дзвоніть за номером телефону

+ 421/902 968 823
у разі, якщо володієте інформацією про:

• дітeй приїхавших з України до 18 років без батьків чи інших 
законних опікунів.

• неповньолітніх матерей до 18 років приїхавших з України з 
дітьми

(навіть якщо у них є зв’язок з людиною, яка проживає в 
Словаччині).

Надання допомоги громадянам України та членам їх сімей зі сторони УПСПС Левiцe
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Дякуємо за увагу.


