
 

Chceme poslať na Ukrajinu humanitárnu pomoc. Aké sú možnosti?

HUMANITÁRNA POMOC UKRAJINE

Ľuďom na Ukrajine momentálne najviac pomôžu trvanlivé potraviny, hygienické
potreby a lieky. Posielanie pomoci je potrebné koordinovať cez ministerstvo
vnútra. 

cez  Ministerstvo vnútra SR:

Koordinácia pomoci prebieha 

cez  Ministerstvo zdravotníctva SR:

akúkoľvek materiálnu pomoc, primárne sú potrebné hygienické potreby, potraviny,
zdravotnícke pomôcky
materiál pripravený na vývoz
existuje možnosť komunikovať priamo so skladom MV SR, kde sa dá dohodnúť na
adresnej pomoci v závislosti od aktuálnej situácie

sekcia krízového riadenia,  ktorá je národným kontaktným a koordinačným centrom pre
poskytovanie a prijímanie pomoci, koordinuje:

koordinuje dary vo forme liekov cez:  pomoc.ukrajine@health.gov.sk



Áno, za bežných okolností to je možné. Ale je to potrebné koordinovať s
ministerstvom vnútra, aby sa dohodlo s danou firmou vyzdvihnutie tejto pomoci. 
V prípade zhoršenej situácie však môže byť takáto možnosť pozastavená.

Áno, je to možné. Na každý tovar, ktorý smeruje na Ukrajinu sa podáva colné
vyhlásenie, ktoré môže mať rôzne podoby. Detailné informácie nájdete na
stránke finančnej správy:

 
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/zakazy-a-obmedzenia

Lieky a zdravotnícky materiál sú potrebné v azylových centrách, na hraničných
bodoch s Ukrajinou a tiež pre pacientov zostávajúcich na Slovensku. Nie každý sa
ľahko dostane do lekárne, prípadne nemá peniaze. 

Ponuku na darovanie liekov tak možno koordinovať cez ministerstvo zdravotníctva na
pomoc.ukrajine@health.gov.sk

Voľnopredajné lieky na Ukrajinu sa odporúča koordinovať cez
ministerstvo vnútra a zdravotníctva na: pomoc.ukrajine@health.gov.sk

Chceme darovať voľnopredajné lieky priamo na Ukrajinu, ako postupovať?

Chceme ako firma darovať humanitárnu pomoc konkrétnej firme (napríklad môjmu
dodávateľovi alebo pobočke). Dá sa to?

Chceme ako firma možnosť odviezť humanitárnu pomoc priamo na Ukrajinu. Je to možné?

Chceme venovať voľnopredajné lieky pre utečencov na Slovensku, ako na to?
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Chceme darovať lieky na predpis, je to možné?

POZOR !

V prípade ďalších otázok sa na nás môžete
obrátiť a napísať nám na 
kstulajterova@zapsr.sk

Rezort zdravotníctva neodporúča neregulovaný živelný vývoz liekov na predpis cez
hranicu, odporúča ho organizovať cez ministerstvo vnútra. 

Dôležité kontakty
MV SR v kocke:

Všeobecný kontakt: pomocpreukrajinu@minv.sk
Sekcia krízového riadenia: michal.makovnik@minv.sk, 0908 276 534        
Koordinácia vývozu tovaru: p. Jasovský, 0903 722 030 
petronela.belicova@minv.sk; 02 4859 3205
Centrálny sklad: 02/4371 1004; 0905 657 232; alfred.kratky2@minv.sk 

Pre úplnosť informácií prikladáme aj podklad od MZ SR kliknite TU 

Pri vývoze humanitárnej pomoci vo forme liekov, zdravotníckeho materiálu alebo
prístrojov je potrebné doložiť aj príslušné certifikáty, vyhlásenia o zhode, povolenia
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a pod. Zároveň je potrebné priložiť aj údaje o
hmotnostiach, rozmeroch zásielka a cenách. 
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