
 
Memorandum o spolupráci  

pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom veľkého počtu ľudí 
z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného 

konfliktu na území Ukrajiny 

(ďalej ako “Memorandum“)  
  

 

 

           Strany memoranda 
 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
Zastúpené: Ing. Roman Mikulec, MSc., minister vnútra SR 
 
(ďalej len „ministerstvo“) 
 
a      
 
ADRA 
Cabíkova 3, 821 04 Bratislava 2 
Zastúpené: Stanislav Bielik, riaditeľ 
 
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 
Lipová Aleja, 065 44 Plaveč 
Zastúpené: MUDr. Marcel Sedlačko, prezident ASSR 
 
Človek v ohrození, n.o. 
Baštová 343/5, 811 03 Bratislava 
Zastúpené: Andrea Najvirtová, riaditeľka 
 
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 
Palisády 46, 811 06 Bratislava  
Zastúpené: Ing. Mgr. Ľubica Szabóová Vysocká, riaditeľka  
 
IPčko 
Na Vŕšku 6, 811 01 Bratislava 
Zastúpené: PhDr. Marek Madro, PhD., riaditeľ 
 
Maltézska pomoc Slovensko 
Kapitulská 317/9, 811 01 Bratislava 
Zastúpené: JUDr. Július Brichta, prezident 
 
Mareena 
Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava  
Zastúpené: Michaela Pobudová, riaditeľka  
 
Slovenská humanitná rada 
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava 
Zastúpené: Mgr. Peter Devínsky, prezident SHR 
 



Slovenská katolícka charita 
Kapitulská 308/18, 814 15 Bratislava  
Zastúpené: Miroslav Dzurech, generálny sekretár  
 
Slovenský Červený kríž 
Grösslingová 24, 814 46 Bratislava 
Zastúpené: Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka 
 
Slovenský skauting, o. z. 
Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava  
Zastúpené: Mária Budzáková, riaditeľka 
 
(ďalej len „spolupracujúce organizácie“) 
(„ministerstvo“ a „spolupracujúce organizácie“ ďalej spolu ako „strany memoranda“) 

   

  
Ministerstvo a spolupracujúce organizácie uzatvárajú toto Memorandum  

• v snahe čo najefektívnejšie poskytovať pomoc a podporu ľuďom na úteku pred ozbrojeným 
konfliktom na Ukrajine, ktorí vstúpili na územie Slovenskej republiky,  

• rešpektujúc hodnotu občianskej spoločnosti vrátane aktivít realizovaných mimovládnymi  
neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi a vnímajúc komplementaritu štátu, samosprávy  
a občianskych organizácií a ich jedinečné možnosti pri hľadaní riešení zameraných  
na efektívnu, adresnú a okamžitú reakciu na humanitárne potreby obetí ozbrojeného konfliktu 
prichádzajúcich z Ukrajiny a nachádzajúcich sa v stave ohrozenia, 

• uvedomujúc si, že mnohé situácie prinášajú aj množstvo akútnych potrieb ľudí, ktorí sú na úteku, 
pričom ich napĺňaniu sa na profesionálnej úrovni venujú viaceré subjekty spomedzi 
mimovládnych neziskových organizácií, ktoré už zásadným spôsobom prispeli k poskytnutiu 
pomoci a podpory pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny pri slovensko-ukrajinských hraniciach  
od februára 2022.  

 
 
      Čl. 1 

                                                              Predmet Memoranda 

 
1. Spolupráca strán memoranda spočíva najmä: 

a) v príprave a realizácii kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti  
s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným 
eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny pre obdobie október 2022 – marec 2023, 
vrátane jeho neskorších dodatkov (ďalej ako “kontingenčný plán”), 

b) v organizácii, koordinácii a poskytovaní humanitárnej pomoci pre potreby riešenia 
mimoriadnych udalostí/krízových situácií vo vzťahu k ostatným subjektom zapojeným  
do realizácie kontingenčného plánu, orgánom krízového riadenia a ľuďom na úteku, 

c) v zabezpečení náboru, zaškolení a koordinácii dobrovoľníkov, ktorí spolupracujú  
pri realizácii kontingenčného plánu, a to v rámci možností spolupracujúcich organizácií  
a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej repub-
liky, 

d) v zabezpečení materiálneho, technického, personálneho vybavenia zo strany ministerstva 
a dotačnej pomoci po predchádzajúcej dohode so spolupracujúcimi organizáciami a v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, 

e) v záväzku spolupracujúcich organizácií pri výkone činností dbať na vlastnú profesionalitu, ka-
pacity a pripravenosť vlastného personálu na mimoriadne udalosti/krízové situácie, 
 



f) v spoločnom koordinovaní a zdieľaní informácií o vlastných aktivitách a plánoch. Na tieto 
účely si strany memoranda dohodnú možnosti využívania konkrétnych komunikačných 
kanálov tak, aby zabezpečili rýchlu, efektívnu a pravidelnú vzájomnú komunikáciu, ktorá bude 
realizovaná aj prostredníctvom účasti v poradných a koordinačných orgánoch. Vzájomná 
komunikácia bude vedená transparentne, otvorene a podnety týkajúce sa ich činnosti  
sa zaväzujú strany memoranda  riešiť. 
 

2. Strany memoranda sa dohodli, že v prípade potreby budú podmienky spolupráce podľa čl. 1 bod 
1 tohto Memoranda upravené na základe osobitných písomných dohôd. 

 
 

      Čl. 2 
                                                              Záverečné ustanovenia 

 
1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.  
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tohto memoranda je možno vykonať len vo forme písomného 

a očíslovaného dodatku schváleného stranami memoranda. 
3. Memorandum je vyhotovené v dvanástich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá 

strana memoranda obdrží jeden rovnopis. 
4. Strany memoranda sa dohodli na rozšírení tejto spolupráce aj na ďalšie krízové situácie, pri 

ktorých chcú zabezpečovať obdobný spôsob spolupráce a koordinácie. Bližšia špecifikácia tejto 
spolupráce bude upravená v samostatnom zmluvnom dokumente. 

 
 
V Bratislave, dňa:  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Ing. Roman Mikulec, MSc., minister vnútra SR  
 
 
.......................................... 
 
V Bratislave, dňa:  
ADRA 
Stanislav Bielik, riaditeľ 
 
 
.......................................... 
 
V Plavči, dňa: 
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 
MUDr. Marcel Sedlačko, prezident ASSR 
 
 
.......................................... 
 
V Bratislave, dňa:  
Človek v ohrození, n.o. 
Andrea Najvirtová, riaditeľka 
 
 
.......................................... 
 
 



V Bratislave, dňa 
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 
Ing. Mgr. Ľubica Szabóová Vysocká, riaditeľka  
 

 
.......................................... 
 
V Bratislave, dňa: 
IPčko 
PhDr. Marek Madro, PhD., riaditeľ 
 
 
.......................................... 
 
V Bratislave, dňa:  
Maltézska pomoc Slovensko 
JUDr. Július Brichta, prezident 
 
.......................................... 
 
V Bratislave, dňa: 
Mareena 
Michaela Pobudová, riaditeľka 
 
 
.......................................... 
 
V Bratislave, dňa: 
Slovenská humanitná rada 
Mgr. Peter Devínsky, prezident SHR 
 
 
.......................................... 
 
V Bratislave, dňa: 
Slovenská katolícka charita 
Miroslav Dzurech, generálny sekretár 
 
 
.......................................... 
 
V Bratislave, dňa: 
Slovenský Červený kríž 
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka 
 
 
.......................................... 
 
V Bratislave, dňa: 
Slovenský skauting, o. z. 
Mária Budzáková, riaditeľka 
 
 
.......................................... 


