POMOC PRE UKRAJINU
V súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenou s vojnovým konfliktom na
Ukrajine obec Horné Naštice úzko spolupracuje s Mestom Bánovce nad
Bebravou, Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,
ostatnými obcami
v okrese, členmi ZMOS a Únie miest Slovenska v nadväznosti na usmernenia
Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie pomoci utečencom z Ukrajiny.
V súčasnosti všetky organizácie, ktoré pôsobia priamo na slovenskoukrajinských hraniciach, hlásia dostatok zásob a materiálu a vyzývajú najmä k
tomu, aby občania svojpomocne neorganizovali zbierky a neodvážali vyzbierané
veci nekoordinovane do pohraničnej oblasti.
Mesto Bánovce nad Bebravou v termíne od 28.2.2022 – 4.3.2022 pokračuje
v zbierke.
Táto materiálna, prípadne finančná pomoc bude poskytnutá predovšetkým
rodinným príslušníkom obyvateľov Ukrajiny, ktorí žijú a pracujú na území nášho
okresu.
Kto má záujem prispieť materiálne, môže priniesť:
- paplóny, deky, prikrývky, vankúše, posteľnú bielizeň – čisté
a v použiteľnom stave
- hygienické potreby (predovšetkým ženské a detské hygienické
potreby, plienky, vlhčené obrúsky a pod.)
- trvanlivú detskú a dojčenskú výživu
- lieky bežné voľnopredajné – napr. s obsahom paracetamolu,
ibuprofénu a pod.

Materiálnu pomoc môžete odovzdať v 2 zberných miestach v čase 8:00 –
16:00 hod.:
- Mestský úrad Bánovce n./Bebr., kancelária prvého kontaktu, Nám. Ľ. Štúra 1
- Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach n./Bebr., ul. J. Matušku 766/19
ZMOS zriadilo transparentný účet, z ktorého bude zrejmé kto finančne prispel
na pomoc samosprávam a financie budú následné prerozdeľované na základe
potrieb a požiadaviek jednotlivých obcí a miest.
ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Vážime si pomoc našich spoluobčanov a ďakujeme všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prejavujú spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi.

MIMORIADNA SITUÁCIA
- Vláda SR s platnosťou od soboty 26.2.2022 od 12:00 vyhlásila mimoriadnu
situáciu. Súvisí to s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej
republiky, ktorý spôsobuje ozbrojený konflikt na Ukrajine. Cieľom je utvoriť
podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie
následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na
naše územie.

KONTAKT PRE UKRAJINCOV
Pre obyvateľov Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko bola zriadená oficiálna
webová stránka so základnými informáciami a často kladenými otázkami:
ua.gov.sk

KONTAKTY PRE POSKYTNUTIE POMOCI
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo jednotné kontakty, na ktoré sa môže verejnosť
obrátiť v
prípade záujmu poskytnúť materiálnu pomoc, ubytovanie,
dobrovoľnícku pomoc a pod.:
E-MAIL: pomocpreukrajinu@minv.sk
TELEFÓN: +421 2 48 59 33 12

NOVÝ OFICIÁLNY VLÁDNY WEB S INFORMÁCIAMI PRE UKRAJINCOV
PRICHÁDZAJÚCICH NA SLOVENSKO
- info v slovenskom aj ukrajinskom jazyku na
https://ua.gov.sk/sk.html?csrt=18105154044386969764

ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE UTEČENCOV

- zverejnila ich Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM Slovakia v
slovenskom aj ukrajinskom jazyku na stránke
https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

1. HRANIČNÉ PRIECHODY S UKRAJINOU

- Fungujú nonstop 3 HP, a to vo Vyšnom Nemeckom, Ubli a vo Veľkých
Slemenciach.
- Na železničnom hraničnom priechode Čierna nad Tisou – Čop bola zastavená
osobná doprava.

2. HOTSPOTY

- Hotspoty neslúžia ako ďalšie hraničné priechody.
- Vzhľadom k nárastu počtu osôb prichádzajúcich z Ukrajiny budú slúžiť na
urýchlenie administratívneho procesu pod záštitou Policajného zboru a
Migračného úradu MV SR, ktorý je potrebné absolvovať pre každú osobu
prichádzajúcu z Ukrajiny. Podľa potreby budú v týchto stanoch poskytovať služby
aj humanitárne organizácie zamerané na poskytovanie pomoci ľuďom v tiesni pod
gesciou ministerstva zdravotníctva.
- Prvé hotspoty boli zriadené v Uliči, Ubli, Vyšnom Nemeckom a Veľkých
Slemenciach.

3. NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽU CESTOVAŤ OBČANIA UKRAJINY NA SLOVENSKO?

- S Ukrajinou má Slovenská republika bezvízový režim - držitelia ukrajinských
biometrických pasov vízovej povinnosti nepodliehajú.
- Pri kontrole cestujúcich z humanitárnych dôvodov Slovenská republika
umožňuje vstup na svoje územie všetkých štátnym príslušníkom tretích krajín
prichádzajúcim z Ukrajiny, a to aj tým, ktorí za bežných okolností nespĺňajú
niektorú podmienku vstupu. Napríklad, ak prichádzajúca osoba nemá
biometrický cestovný pas, umožní sa vstup aj na cestovný pas bez biometrie,
respektíve aj na občiansky preukaz alebo vodičský preukaz. Ak nemá vôbec žiadny
doklad, môže požiadať na území Slovenskej republiky o medzinárodnú ochranu.
- Osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom, umožňujeme krátkodobý
pobyt do 90 dní. Tieto osoby však majú možnosť pri vstupe na územie SR alebo aj
neskôr požiadať o medzinárodnú ochranu a na základe už schválenej zmeny
zákona o azyle a po rozhodnutí vlády SR budú môcť požiadať tiež o dočasné
útočisko.

- Ak im bude udelená medzinárodná ochrana (azyl alebo doplnková ochrana),
prípadne dočasné útočisko, ich status sa zmení a obmedzenie 90 dní nebude
platiť.

4. PLATIA PRE PRICHÁDZAJÚCICH UTEČENCOV KARANTÉNNE POVINNOSTI?

- Na osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu
(z Ukrajiny), v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu
počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu, sa
nevzťahujú karanténne povinnosti ustanovené vyhláškou Úradu verejného
zdravotníctva SR. Nemajú teda povinnosť karantény ani registrácie na ehranica.
- Viac: https://www.facebook.com/uvzsr.sk/posts/317207063770036

5. VSTUP SO ZVIERATAMI

- Štátna veterinárna a potravinová správa SR povolila nekomerčné
premiestňovanie spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov, ktoré
nespĺňajú podmienky platnej legislatívy, na územie SR.
- Viac: https://www.svps.sk/zakladne_info/El_Tlaciva.asp?hot=u1...

6. KDE SA MÔŽU UBYTOVAŤ ĽUDIA PRICHÁDZAJÚCI Z UKRAJINY?

- Väčšina utečencov po vybavení cestuje ďalej na Slovensko alebo do iných krajín
EÚ, časť z nich nachádza zázemie u svojich príbuzných a známych. Keďže
Ukrajina vyhlásila mobilizáciu a prestala púšťať mužov vo veku 18 až 60 rokov,
prichádzajú ženy, deti a starí ľudia.
- Pre prípad veľkého počtu utečencov pripravil ubytovacie kapacity štát. Prihlásili
sa aj samosprávy, dobrovoľníci a organizácie s ponukou ubytovania, možnosti SR
sa tak postupne navyšujú.
- Hasičský a záchranný zbor v areáli záchrannej brigády HaZZ v Humennom
postavil dočasný núdzový tábor, v ktorom sa nachádza približne 30 stanov s
poľnými lôžkami, karimatkami a spacími vakmi so zabezpečeným vykurovaním a
osvetlením. K dispozícii je veľký jedálenský stan a kontajnery s hygienickým
zázemím. Zabezpečená je strava. Kapacita je do 500 osôb.
- V prípade, že prichádzajúci cudzinci požiadajú o azyl, umiestňovaní sú
momentálne v záchytnom tábore MV SR v Humennom.
7. AKO MÔŽU PONÚKNUŤ POMOC OBČANIA SR?

Ministerstvo vnútra zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade
záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.
MAIL: pomocpreukrajinu@minv.sk
TELEFÓN: +4212/48 59 33 12
- Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci (šatstvo, oblečenie,
hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny a podobne) a ponuky
ubytovania.
- Online platforma Kto pomôže Ukrajine: https://www.ktopomozeukrajine.sk/

8. BEZPLATNÁ PREPRAVA PRE OBČANOV UKRAJINY

- Železničná spoločnosť Slovensko zriadila vo všetkých vlakoch vrátane vlakov
InterCity bezplatnú prepravu pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu platným
pasom alebo občianskym preukazom.
- Viac: https://www.zssk.sk/.../mimoriadne-opatrenie-vo-vlakoch.../
- Bezplatnú prímestskú autobusovú dopravu pre obyvateľov Ukrajiny zaviedli už
niektoré kraje, napríklad Bratislavský a Trnavský kraj.

9.
AKÉ SÚ CESTOVNÉ ODPORÚČANIA PRE SLOVENSKÝCH OBČANOV V
SÚVISLOSTI S UKRAJINOU?

- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča občanom
SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu.
- Sledujte stránku www.mzv.sk

10. DÔLEŽITÉ KONTAKTY PRE SLOVENSKÝCH OBČANOV V UKRAJINE

-

Veľvyslanectvo SR na Ukrajine: +380 674665618
Generálny konzulát SR v Užhorode: +380 503178719
Diplomatická služba MZVEZ SR: +421 2 5978 5978
Stála služba Ministerstvo vnútra SR: +421 2 4859 3312

11.
AKÉ SÚ CESTOVNÉ ODPORÚČANIA PRE SLOVENSKÝCH OBČANOV V
SÚVISLOSTI S RUSKOM?

- Pre oblasti Ruskej federácie v blízkosti spoločnej hranice s Ukrajinou platí 3.
stupeň cestovného odporúčania – NECESTOVAŤ!
- Pre ostatné oblasti Ruskej federácie platí 2. stupeň cestovného odporúčania –
ZVÁŽIŤ NEVYHNUTNOSŤ CESTOVANIA.

- Viac:
https://www.mzv.sk/.../content/cestovne-odporucanie-rusko...

POZOR NA HOAXY A RUSKÚ PROPAGANDU
- V súvislosti s vojnou na Ukrajine prebieha dezinformačná vojna,
prostredníctvom ktorej sa Ruská federácia pokúša ovplyvniť vnímanie reality u
občanov Slovenskej republiky.
- Občanom odporúčame informácie si overovať z viacerých zdrojov, často dva
nestačia. Je dôležité sledovať predovšetkým oficiálne štátne inštitúcie SR,
prípadne celoštátne médiá a nespoliehať sa na to, že neznáme súkromné subjekty
budú disponovať autentickými alebo overenými informáciami.
- Sledujte FB stránky štátnych inštitúcií:
https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/
https://www.facebook.com/hoaxPZ
https://www.facebook.com/policiaslovakia
https://www.facebook.com/mosr.sk
https://www.facebook.com/mzv.sk

Zdroj: Obec Uhrovec, ZMOS, Mesto Bánovce nad Bebravou, Okresný úrad Bánovce nad
Bebravou

