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POMOC PRE UKRAJINU

www.ukrajinaksk.sk

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine sa stal Košický samosprávny kraj 

subjektom hospodárskej mobilizácie. Na základe príkazov Okresného úradu  

v Košiciach zabezpečuje povinnosti súvisiace s pomocou pre obyvateľov  

Ukrajiny. Prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, čo patrí v tejto oblasti  

do kompetencií Košického samosprávneho kraja.

NÚDZOVÉ ZARIADENIA

• Košický samosprávny kraj otvoril pre vojnových utečencov dočasné ubytovacie     
 zariadenia v župných turistických ubytovniach, internátoch, telocvičniach aj školách    
 v prírode. Pobyt v nich koordinuje Okresný úrad Košice. 

• Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine vyčlenil kraj 6 zariadení s kapacitou    
 vyše 200 miest. Aktuálne je v prevádzke 24 zariadení s kapacitou vyše 2 200 miest.

Zoznam zariadení aktualizujeme: 
https://web.vucke.sk/sk/novinky/pomoc-ukrajine/informacie-k-pomoci-ukrajine.html

INFOPOINTY
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Košický samosprávny kraj zriadil informačné body na:
• hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Veľ ké Slamence,
• železničnej a autobusovej stanici v Košiciach,
• železničnej stanici v Michalovciach.

Dobrovoľ níci zabezpečujú humanitárnu pomoc, výber dočasného ubytovania,  
kúpu cestovného lístka.

Kontajnerové mestečko pri Červenej hviezde v Košiciach spravuje mesto Košice.
Hotspot v Mestskej športovej hale na ul. 26 novembra v Michalovciach spravuje  
mesto Michalovce.
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REZERVAČNÝ SYSTÉM UBYTOVANIA

https://ubytovanieksk.sk/login

• Kraj pre dobrovoľ níkov pripravil rezervačný systém na ubytovanie.
• Už v infopointe získajú vojnoví utečenci informáciu o voľ ných ubytovacích  
 kapacitách na základe ich požiadaviek. 
• Dobrovoľ níci im dokážu vytvoriť online rezerváciu priamo v cieľovom zariadení. 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

• Kraj zabezpečuje bezplatnú prímestskú autobusovú dopravu pre vojnových  
 utečencov z hraníc v rámci územia Košického kraja, a to najmä do Košíc a  
 Michaloviec.
• Prepravu zabezpečujú zmluvní dopravcovia KSK ARRIVA Michalovce a eurobus a.s. 
• V prípade prepravy mimo územia KSK je potrebné kontaktovať Okresný úrad Košice.

Aktuálne cestovné poriadky  v slovenčine aj ukrajinčine  - 
https://idsvychod.sk/ksk-posilnuje-autobusove-spoje-zo-slovensko-ukrajinskych-hranic/
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DOBROVOĽNÍCTVO

• Dobrovoľ níkom sa môže stať každý  nad 18 rokov s chuťou pomôcť.
• Dobrovoľ níkov zabezpečuje Dobrovoľ nícke centrum Košického kraja.
• Dobrovoľ níci pomáhajú:
 — v informačných bodoch na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Veľ ké   
  Slemence v infopointoch na železničnej a autobusovej stanici v Košiciach a na    
  autobusovej stanici v Michalovciach, 
 —  v núdzových zariadeniach,
 — na infolinke KSK.

Registračný formulár: 
https://services.bookio.com/dobrovolnicke-centrum-kosickeho-kraja/widget?lang=sk

INFOLINKA KSK

• Bezplatná infolinka slúži predovšetkým vojnovým utečencom.
• Krajskí dobrovoľ níci  sú k dispozícii 24/7, odpovedia na otázky v slovenčine aj  
 ukrajinčine.
• Poradia o možnosti ubytovania, dopravných spojeniach, podmienkach žiadosti  
 o azyl, nároku na zamestnanie,  so začlenením žiakov do škôl a pod.
• Určená je aj pre všetkých, ktorí chcú vojnovým utečencom akokoľ vek pomôcť.
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Infolinka KSK: 0800 222 550     E-mail:  pomocukrajine@vucke.sk 
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TRANSPARENTNÝ ÚČET 

• Prostredníctvom Nadácie Košického samosprávneho kraja môže      
 ktokoľ vek prispieť ľ ubovoľ nou sumou na transparentný účet      
 SK7209000000005188011600. 
• Finančné dary budú použité na nákup chýbajúcich potrieb a  
 na ďalšiu pomoc vojnovým utečencom.

SKLAD HUMANITÁRNEJ POMOCI 
Otváracie hodiny: 8:00 - 20:00

• V priestoroch veľ kokapacitného očkovacieho centra na SOŠ informačných  
 technológií na Ostrovského 1 v Košiciach župa zriadila sklad  
 humanitárnej pomoci. 
• Aktuálny zoznam potrieb - http://www.nadaciaksk.sk/
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HOTSPOT V MICHALOVCIACH

• Košický samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR zriadil  
 špeciálne ubytovanie pre ľ udí čakajúcich na registráciu v hotspote v Michalovciach.
• Vojnových utečencov prichýli župná telocvičňa Gymnázia Ľudovíta Štúra na  
 ul. Ľudovíta Štúra 47 v Michalovciach.
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OČKOVANIE A TESTOVANIE 

• Košický samosprávny kraj zabezpečuje očkovanie proti COVID – 19 vakcínami     
 Pfizer a Janssen aj testovanie na COVID-19, a to v kontajnerovom mestečku pri     
 Červenej hviezde v Košiciach.
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Červená hviezda, Košice, Každý deň 8:00 - 18:00 hod.

Kontaktné osoby za Košický samosprávny kraj:
Jana Béreš Furmanová, 0918 832 576, jana.furmanova@vucke.sk
Róbert Gima, 0905 291 571, robert.gima@vucke.sk

24 ubytovacích zariadení

3139 ubytovaných utečencov v zariadeniach KSK

1286 aktuálny počet lôžok 

8 106 počet prepravených osôb

18,78 ton poskytnutej humanitárnej pomoci

18 žiakov zaradených do stredných škôl

POMOC KSK V ČÍSLACH


