
Služba občanom meSta bonndorf

Služba občanom mesta Bonndorf vám rada pomôže 
i poradí. V nasledovných oblastiach vám môžeme 
poradiť a pomôcť:

● prídavky a príplatky na deti
● rodičovské príspevky
● príspevky na vzdelávacie a kultúrne podujatia
● príspevky na bývanie
● základné poistenie
● príspevok v nezamestnanosti ALG II
● preukaz pre zdravotne ťažko postihnutých

Ale aj pri iných problémoch v rôznych oblastiach 
a témach nás môžete navštíviť. Vždy vám radi 
pomôžeme!

Radnica Bonndorf 
Martinstraße 8 
79848 Bonndorf im Schwarzwald 
Tel.: 07703/9380-10 
buergerservice@bonndorf.de

Otváracia doba: 
Po - Pia 8.00 - 12.00 hod. 
Po - Str 14.00 - 16.00 hod. 
Štvrtok 14.00 - 18.00 hod.

www.bonndorf.de

Učiť sa NemčiNU Na ĽUdovej  
UNiverzite (volkshochschUle)  
hochschwarzwald – vhs

VHS Hochschwarzwald pravidelne ponúka kurzy 
nemeckého jazyka. Táto ponuka obsahuje: 

● večerné kurzy pre začiatočníkov i pokročilých
● kurzy Nemčiny v spolupráci s miestnymi firmami
● integračné kurzy
● Nemčina pre povolanie

Pravidelne sú ponúkané poradenské termíny. 
Samozrejme môžete kedykoľvek aj u nás požiadať o 
termín.

VHS - kancelária Bonndorf radnica 
Felix Schüle 
Martinstraße 8 
79848 Bonndorf im Schwarzwald 
Tel.: 07703/9380-18 
boni@bonndorf.de

Mesto Bonndorf 
im Schwarzwald 
Základne informácie
pre spoluobčanov

číSla tieSňového volania
Požiarnici: 112
Polícia: 110
Otrava jedom Freiburg: 0761/19240 
Záchranná služba Bonndorf: 07703/298000
Lekárska pohotovosť: 116117
Preprava chorých a zranených: 19222

Čo treba povedať v prípade tiesňového volania:
● kto volá?
● čo sa stalo?
● kde sa to stalo?
● koľko osôb?
● o aké zranenia/ochorenia ide? slovenské 

vydanie



Príhovor StaroStu Pána michaela Scharfa

V zastúpení mesta Bonndorf by som vás tu v našom 
mestečku v slnečnom údolí rád pozdravil a privítal. 
Veľmi ma teší, že ste si zvolili Bonndorf za miesto vášho 
pobytu.

Pre váš budúci život v našom malom meste s 
bezmála 7 000 obyvateľmi vám ponúkame vyváženú 
infraštruktúru a čulý spoločenský život. Školy, škôlky, 
kúpalisko ale i knižnica sú zariadenia v správe mesta, 
na ktorých nám veľmi záleží.

Početné spolky (kluby) sa tešia vždy novým členom. Tu 
môžete uplatniť svoje záujmy akéhokoľvek smeru - či 
už športové, hudobné alebo kultúrne.

Bonndorf a k nemu prislúchajúce časti sa nachádzajú 
vo veľmi peknom prostredí. Pokiaľ je človek priateľom 
prírody, netreba mu dlho hľadať. Už zopár metrov od 
vašich vchodových dverí sa ocitnete v zeleni a je jedno, 
kde bývate.

Želám vám, aby ste sa tu v Bonndorfe cítili príjemne a 
dobre sa zabývali. My ako mesto urobíme všetko pre 
to, aby sme vás podporili. Jednoducho nás prosím 
oslovte!

Pre prípad, že máte ešte otázky, prihláste sa 
jednoducho na radnici na oddelení služieb občanom. 
Buď vám budeme schopní pomôcť my, alebo vás 
nasmerujeme ďalej. Zastihnete nás osobne na radnici 
alebo pod tel.č.: 07703/93800.

S pozdravom

váš Michael Scharf 
starosta

Prvé kroky na novom mieSte Pobytu 

národný matričný úrad 
Dostavte sa prosím v prvých dňoch vášho pobytu na 
oddelenie služby občanom za účelom prihlásenia vášho 
pobytu. K tomu potrebujete nasledovné doklady:
● občiansky preukaz alebo pas
● ak ste vydatá (ženatý) - sobášny list (stačí kópia)
● ak máte deti - rodné listy
Po prihlásení sa na pobyt obdržíte potvrdenie o 
prhlásení, ktoré slúži ako doklad pri rôznych úradných 
úkonoch.

Založenie bankového účtu 
Na založenie bankového účtu potrebujete tzv. Steuer-
ident-Nummer (daňové identifikačné číslo). Toto 
číslo obdržíte však asi približne až o týždeň po vašom  
prihlásení sa na pobyt a to poštou z tzv. Bundeszentral-
amt für Steuern (federálny centrálny daňový úrad).
Pokiaľ v uvedenom čase toto číslo neobdržíte, môžete 
oň požiadať aj u nás na oddelení služby občanom. 
Zoberte prosím ale v úvahu, že toto číslo je možné získať 
až približne jeden týždeň po prihlásení sa na pobyt.

Zdravotné PoiStenie
Náklady na lekárske ošetrenie, pobyt v nemocnici alebo 
náklady na lieky znášajú v Nemecku viacmenej - až 
na prípadný osobný podiel - zdravotné poisťovne. Je 
preto dôležité, aby ste boli poistencami zákonnej alebo 
privátnej zdravotnej poisťovne.

ubytovanie
Nájomné byty je možné nájsť pomocou inzerátov 
vychádzajúcich online, v novinách alebo v miestnom 
týždeňníku Bonndorfer Blättle. Alebo je možné podať si 
žiadosť v družstevnej spoločnosti:
www.baugenossenschaft-bonndorf.de/media/files/
wohnungsbewerbung.pdf

integrácia v bonndorfe

Cieľom našich integračných snáh je zaradiť do spoločnosti 
všetkých ľudí akéhokoľvek pôvodu , ktorí žijú dlhodobo  
a v súlade so zákonom v Nemecku. Prisťahovalcom 
má byť umožnená rozsiahla a rovnoprávna účasť 
vo všetkých spoločenských oblastiach. Za účelom 
dosiahnutia tejto účasti je v Bonndorfe aktívny výbor, 
ktorý sa témou integrácie intenzívne zaoberá. Osoby, 
ktoré s týmto výborom spolupracujú sú pre zahraničných 
spoluobčanov kontaktnými osobami vo všetkých 
témach súvisiacich so životom tu v Bonndorfe. Či už 
účasť na kurze Nemčiny, žiadosť o finančnú výpomoc 
alebo otázky z oblasti vzdelávania a pracovného trhu.

Integračný výbor pod vedením
pani Silvia Maier

V prípade otázok a podnetov
ju zastihnete na radnici
alebo na tel.č.:  
+49 151 21388173.

Príďte k nám - radi vás vypočujeme!


