
Humanitárna kríza – vojna na Ukrajine – pomoc 

 

Biskupský úrad v Banskej Bystrici sa pripája k okamžitej pomoci pre Ukrajinu.  

Z dôvodu koordinovaného postupu žiadame zachovať nasledujúce usmernenie: 

 

Ubytovanie žien a detí z Ukrajiny. 

Prosíme kňazov, aby inštruovali ochotných ľudí poskytnúť ubytovanie pre utečencov 

z Ukrajiny nasmerovaním na registračnú stránku, ktorú zriadila KBS v spolupráci s 

SKCH a Maltézskou pomocou Slovensko. "Registrácia je k dispozícii na: 

https://www.tkkbs.sk/registraciaubytovania". 

Zoznam cirkevných budov vytvorený na žiadosť Biskupského úradu, ktorý ste zaslali 

alebo zašlete na BÚ, bude tvoriť jeden z prvkov pomoci, ktorú bude koordinovať BÚ. 

Prosíme kňazov, ktorí tento majetok spravujú, aby objekty v zozname neposkytovali 

na ubytovanie bez vedomia biskupského úradu a prípadnú pomoc koordinovali na čísle 

+421 918 562827. 

Farskú budovu, v ktorej je sídlo farského úradu a je v nej ubytovaný kňaz, nie je 

možné poskytnúť na ubytovanie utečencov. 

 

Potravinová pomoc pre utečencov – zbierka potravín a hygienických potrieb. 

Potravinovú zbierku a zbierku ošatenia a hygienických potrieb pre utečencov je možné 

odovzdať na verejných miestach, ktoré otvorili mestá a obce. 

V prípade, že takéto miesto nie je, je možné aby darcovia svoju pomoc odovzdali na 

kontaktné miesta, ktoré vytvorili dobrovoľníci a charitatívne organizácie na území 

našej diecézy podľa uvedených kontaktov: 

 

- Prievidza: 0905 951 854 Farská Charita: Dom sv. Vincenta 

- Zvolen: 0907 048 936 p. Peratová;  0951 372 903 p. Kravecová   Charita Zvolen 

- Krupina: 0905 806 764 dp. Bublinec 

- Partizánske: Cirkevná Škola  

- Žarnovica: 0907 350 439 p. Hurtišová - kontaktovať po 15.00 hod 

- Veľký Krtíš: 0904 696 171 dp. Kosorín 

- Levice Spolok sv. Vincenta: 0908 794 374 p. Boledovičová; 0948 511 372 p.  

  Oravecová  

- Martin - Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 24, p. Fekiač +421 43 427 06 51 

 

Zoznam adresnej pomoci: 

 

Trvanlivé potraviny 

Konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, džemy, 

káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny. 

Potreby pre deti 

detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše, papuče 

pre deti, pyžamá, kočíky. 

Hygienické potreby 

https://www.tkkbs.sk/registraciaubytovania


toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), plienky 

(všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, jednorazové holiace strojčeky, pena na 

holenie, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na 

umývanie riadu, dezinfekcia, papierové kuchynské utierky, odpadové vrecia 

(malé aj veľké) a jednorázový riad vrátane tanierov/tácok. 

Iné potreby 

Teplé deky, spacie vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej 

pomoci, papierové kuchynské utierky, odpadové vrecia (malé aj veľké) a 

jednorazový riad vrátane tanierov/tácok, dámske pyžama, papuče pre ženy 

a tepláky. 

 

Hlavným koordinátorom potravinovej pomoci za Banskobystrickú diecézu je Mgr. 

Radoslav Bujdoš, riaditeľ diecéznej charity. Kontaktovať ho môžete na 

telefónom čísle: 0904 481 981. 

 

 

Finančná pomoc 

Finančnú pomoc utečencom, ktorí sú a budú umiestnení na území našej diecézy je 

možné poskytnúť na účet BÚ: IBAN: SK5309000000000303486538, VS: 3802022.  

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na spoluúčasť nákladov spojených 

s ubytovaním. 

 

 

V Banskej Bystrici, 28. februára 2022          

 

 

   

 

                                                                                            Mgr. Martin Dado 

                                                                                       riaditeľ biskupského úradu 


