
Zbierka pre Ukrajinu v Dúbravke 

 

Kontaktným miestom pre zbierku v Dúbravke je foyer Domu kultúry Dúbravka. Zbierka 
prebieha podľa zverejnených zoznamov v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00. 

Situácia na Ukrajine zasiahla všetkých. Po celom Slovensku vznikajú rôzne charitatívne a 
humanitárne zbierky pomoci - informácie nájdete na sociálnych sieťach a vyhľadávačoch. 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka bude postupovať v koordinácii so Združením miest a obcí 
Slovenska (ZMOS), primátormi, starostami a Ministerstvom vnútra SR. 

Vznikol jednotný logistický postup, podľa ktorého bude fungovať zásobovanie a podpora v rámci 
územia Slovenska a materiálna pomoc smerom do vojnou postihnutých oblastí. Tento postup sa 
volá Logistický model komunál. 

V rámci tohto systému dochádza k premyslenému logistickému postupu pokiaľ ide o zber, 
balenie, označovanie, sústreďovanie a dopravu pomoci priamo jej prijímateľom. Zapojením sa do 
Logistického modelu komunál máte istotu, že vaša pomoc bude adresná, účelná a efektívna. 

Partnerom Združenia miest a obcí Slovenska v tejto aktivite sú Konferencia biskupov Slovenska, 
Slovenská katolícka charita a Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike.  

 

Kontaktné miesto v Dúbravke 

V mestskej časti Bratislava-Dúbravke je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Dom kultúry 
Dúbravka vo foyer. Z tohto miesta bude všetka materiálna pomoc presunutá do okresného 
logistického centra, kde bude pripravená na expedíciu a podľa potreby vyslaná na Ukrajinu, 
respektíve na určené miesta. 

Kontaktné miesto v Dome kultúry Dúbravka bude v prevádzke od pondelka do piatku od 10.00 do 
18.00. 

  

Čo priniesť, ako pomôcť? 

Na našom webe www.dubravka.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile Dúbravka mestská 
časť Bratislavy budeme pribežne uverejňovať aké druhy materiálnej pomoci sú aktuálne. 

Prosíme vás, aby ste prinášali LEN požadované materiály. Prispejete tak k efektívnosti celého 
logistického reťazca. 

Materiálnu pomoc, prosím, zabaľte a označte, čo sa v balíku nachádza. 

  

 



Zbierame len: 

• Tepelne úsporné prikrývky, spacie vaky, koberčeky, prikrývky, matrace, pláštenky, 
vankúše 

• Prostriedky na umývanie tela, zubné pasty a kefky, plienky a podložky, antiseptiká, 
alkohol, opakovane použiteľné a jednorazové masky 

• Obväzy, stany, poľné postele, kachle, kotlíky 

• Mikrovláknové utierky, opakovane použiteľný riad 

• Batérie, sviečky, baterky 

• Výživa: rýchle občerstvenie, energetické tyčinky, sušené ovocie, orechy 

 

Informácie o Zbierke pre Ukrajinu v Bratislave IV – 02/3233 3332 

Vzhľadom na intenzívnu iniciatívu ohľadom humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu je 
nevyhnutné aby všetky tieto aktivity boli koordinované. V opačnom prípade budú 
kontraproduktívne. Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu. V 
prípade jednotlivcov, podnikateľských subjektov nahlasujte všetku pomoc na nasledujúcu 
adresu: Uosppz@minv.sk. 

 

 

https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/Uosppz@minv.sk
https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/Uosppz@minv.sk
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